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A. Čerenak, S. Radišek, I. J. Košir, M. Oset Luskar: UVEDBA LICENČNIN ZA NOVE SORTE HMELJA  
 
 

Na podlagi jasno izražene odločitve slovenskih hmeljarjev po nujni zaščiti novih slovenskih 
sort hmelja tako na sestankih Odbora za tehnologijo in žlahtnjenje (dne 16. 10. 2015, 1. 12. 2015, 10. 
2. 2016) kot na Zboru hmeljarjev (dne 02.02.2016) bo IHPS v imenu slovenskih hmeljarjev pridobil 
žlahtniteljske pravice novih sort hmelja in izvedel zaščito sadilnega materiala in po potrebi tudi 
uvedbo blagovnih znamk, prav tako za nove sorte hmelja. IHPS bo poiskal primerne pravne 
zastopnike za zaščito novih sort na evropskem trgu, po presoji tudi na ostalih svetovnih trgih. 
Omenjena zaščita preprečuje nekontrolirano pridelavo in razmnoževanje novih slovenskih sort 
hmelja, in jo je možno izvesti samo v kratkem obdobju (1 leto) ob vpisu v sortno listo. Prav tako je 
potrebno v istem času hkrati nastopiti na več trgih hkrati, v nasprotnem primeru zaščita sort ni več 
možna. 

Ocena stroškov zaščite novih sort na nivoju sadilnega materiala znaša za EU 14.560,00 
EUR/sorto (zaščita zgolj za območje EU; urad CPVO), samo začetek registracije blagovne znamke 
znaša 2.000 eur/sorto, kar vključuje le zunanje pravne storitve (zaščita zgolj za območje EU), ob 
predvidenih ugovorih se znesek tudi potroji.  
Po do sedaj znanih informacijah znašajo stroški zaščite sadilnega materiala 1 sorte v ZDA 11.488,00 
EUR/sorto, samo začetek registracije blagovne znamke znaša 2.500 eur/sorto, kar vključuje le 
zunanje pravne storitve (zaščita zgolj za območje ZDA), torej ugovori in odgovori na njih niso 
predvideni.  

Predlagani koncept financiranja zaščite novih sort je kombiniran sistem, ki predvideva delno 
kritje stroškov zaščite iz licenčnin sadilnega materiala novih sort hmelja ter delno iz prodaje pridelka 
hmelja, prav tako novih sort hmelja. Glede na opravljen izračun predvidenih stroškov v nadaljnjih 3 
letih, se za zaščito novih sort predlaga uvedba 0,35 EUR licenčnine na sadiko novih sort hmelja, pri 
čemer so zajete vse kategorije sadilnega materiala. Uvaja se prispevek 0,5 EUR po kilogramu zračno 
suhega hmelja novih sort, ki so v postopku zaščite.  
V letu 2016 imamo na CPVO v postopku zaščite 3 nove sorte, in  sicer Styrian Eagle, Styrian Cardinal 
in Styrian Wolf, nadaljujemo z zaščito Styrian Eureke, medtem ko jeseni 2016 zaključuje preizkušanje 
v Sloveniji naslednji zelo perspektiven križanec (214/61), in v 2017 dva nova križanca (102/44 in 
105/220), ki so že vsi v pridelavi pri slovenskih hmeljarjih. Slednji trije so naslednji možni kandidati za 
izvedbo zaščite sort.  
IHPS bo redno informiral hmeljarje o opravljenem delu pri zaščiti sort hmelja na tehnoloških 
sestankih hmeljarjev, letnem Seminarju o hmeljarstvu, v Hmeljarskih informacijah, Hmeljarju, … 
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M. Rak Cizej: SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V LETU 2016  
 
V prilogi vam pošiljajmo seznam FFS, ki imajo trenutno dovoljenje v hmeljarstvu. Seznam se bo 
tekom rastne sezone še dopolnjeval, oziroma spreminjal, o čemer boste obveščeni preko HI, 
informacije pa bodo dostopne tudi na naši spletni strani (www.ihps.si). 
Pri uporabi FFS vas bi radi opozorili na nekaj sprememb. Fungicid Curzate R nima več dovoljenje za 
uporabo v hmeljarstvu. Trenutno fungicid Revus (a.s. mandipropamid) še nima dovoljenja v hmelju, 
sredstvo je v postopki redne registracije. Nemudoma ko bo registrirano, kar naj bi bilo predvidoma v 
maju, ga bomo dodali na seznam dovoljenih FFS. Fungicid Delan 700 WG (a.s. ditianon) je izgubil 
registracijo v hmelju, vendar še poteka odprodaja zalog sredstva s staro etiketo do 31. 12. 2016, 
njegova uporaba pa je dovoljena do 31. 12. 2017. V postopku je razširitev registracije za a.s. kalijev 
hidrogen karbonat, ki ima preventivno delovanje na hmeljevo pepelovko. Za hmeljevo pepelovko 
imate trenutno na razpolago dve aktivni substanci in sicer a.s miklobutanil, ki ima sistemično 
delovanje, in pripravke na osnovi žvepla. Zaloge fungicida Systhane 20 EW, ki mu je potekla 
registracija v lanskem letu, smete uporabljati do 28. 11. 2016. Zaloge fungicida Quadris smete 
uporabljati do 31. 1. 2017. Za Cuprablau ultra Z WP se konec meseca marca pričakuje nova odločba, 
kjer bi morda bil spremenjen maks. hektarski odmerek. 
 
Na področju insekticidov za zatiranje hmeljeve listne uši ni nič novega. Insekticid Confidor 200 SL se 
sme uporabljati do 1. 7. 2016. V postopku je vloga za pridobitev izrednega dovoljenja za a.s. 
spirotetramat. Prva tako je v postopku razširitev registracije za a.s. tiametoksam, ki ima sočasno 
delovanje na hmeljevega rilčkarja, in stransko delovanje na hmeljevo listno uš ter hmeljevega 
bolhača.  
 
Pri akaricidih je Nissorun 10 WP pridobil novo registracijo, kjer je dovoljen višji odmerek in sicer 1,5 
kg/ha, vendar je sedaj njegova uporaba omejena le na 1-krat letno. Še vedno ni znanih izvoznih 
toleranc za Ameriko za a.s. milbemektin (Milbeknock, Koromite), zato je njuna uporaba omejena, o 
čemer se morate predhodno dogovoriti s svojim kupcem hmelja. S strani MKGP, Uprave za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je bilo ponovno izdano dovoljenje za nujne primere v letu 
2016 za akaricid Acramite 480 SC (a.s. bifenezate). V postopku je tudi vloga za pridobitev a.s. 
acekvinocil, kot nujno potrebno sredstvo v hmeljarstvu. 
 
Uporaba herbicidov v hmelju v Sloveniji ni dovoljena, na razpolago je le defoliant Reglon 200 SL. 
Herbicid Stomp 400 SC, katerega zaloge smete uporabiti do 3. 5. 2017, je dovoljen za uporabo v 
ukoreniščih in prvoletnih nasadih, v katerih se pridelek hmelja v letu 2016 ne bo obiral. Na novo pa je 
pridobil registracijo herbicid Stomp Aqua, ki ima prav tako dovoljenje le v ukoreniščih in prvoletnih 
nasadih hmelja, kjer pridelka ne boste obirali. 
 
 

 

http://www.ihps.si/
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Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2016 je presek 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; na dan, 3. marec 2016) in v Nemčiji (januar 2016), 
mejnih vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem, upoštevane pa so 
tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja. V seznam je vključeno tudi sredstvo pridobljeno z 
dovoljenjem za nujne primere. Sredstva, ki so navedena v preglednici 1, so dovoljena za uporabo v 
t.i. nemškem kot tudi ameriškem škropilnem programu hmelja. Opozorili bi vas radi, da se s svojim 
kupcem hmelja predhodno dogovorite o morebitnih omejitvah in uporabi določenih FFS, ki nimajo 
znanih vseh izvoznih toleranc za državo v katero bodo izvažali hmelj. Pri nanašanju FFS dosledno 
upoštevajte varnostne pasove od voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas 
kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno 
zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite 
pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo 
ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja. 
 
 

OPOZORILO! 

Pri tretiranju hmeljišč dosledno upoštevajte Pravilnik o pravilni uporabi 

fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/2014) in Pravilnik o integriranem varstvu 

rastli pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/2014). 

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za varstvo hmelja v letu 2016 

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba 
Pripravek Aktivna  

snov 

Koncentracija 

oz. 

odmerek  

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v  

rastni dobi 

Aliette1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 8-krat 

2 kg/ha 

(foliarna uporaba) 

Aliette flash1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 8-krat 

2 kg/ha 

(foliarna uporaba) 

Aliette WG1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 8-krat 

2 kg/ha 

(foliarna uporaba) 

Fonganil gold2 metalaksil-M 0,2 ml/rastlino 

(max. 0,8 l/ha) 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

1-krat 

1 Pripravke na podlagi a.s. Al-fosetil uporabimo, če v nasadu opazimo prisotnost kuštravcev na več kot 3 % rastlin.  

Sredstvo uporabimo v odmerku 1,5 g na rastlino za preprečevanje primarne okužbe z zalivanjem po rezi korenike, 

ko poganjki dosežejo višino 2-20 cm (BBCH 11-15). Zaliva se največ 1-krat, pri priporočljivi porabi vode 2 

dcl/rastlino. 

Najvišjo učinkovitost dosežemo s foliarno aplikacijo v 0,25 % konc. po napeljavi poganjkov (BBCH 15-30), tretira 

se največ 2-krat, s ponovitvijo škropljenja v razmiku 7-10 dni. Poraba vode je za vsak meter višine hmelja 300 do 

400 l.  
 

2 Pripravek Fonganil gold uporabimo po rezi hmelja, ko poganjki dosežejo višino 2-20 cm. Priporoča se točkovna 

aplikacija v odmerku 0,2 ml pripravka/rastlino ob porabi vode 0,2 l. V primeru škropljenja v pasovih se priporoča 

uporaba maksimalnega odmerka in sicer 0,8 l pripravka/ha pri porabi 700 l vode/ha. Uporaba pripravka v kasnejših 

razvojnih fazah in foliarni aplikaciji zaradi povzročanja fitotoksičnosti ni primerna. 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
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Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Koncentracij

a 

oz. 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Aliette Al- fosetil 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 8-krat  

Aliette flash Al- fosetil 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 8-krat  

Aliette WG Al- fosetil 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 8-krat  

Champ Formula 2 

FLO© 
Cu – hidroksid 0,20 % 14 *  

Champion 50 WG© Cu – hidroksid 0,20-0,25 % 14 3-krat  

Cuprablau-Z Ultra 

WP© 
Cu – oksiklorid 

maks. 2,8 

kg/ha 
14 2  

Delan 700 WG 
odprodaja zalog s staro 

etiketo do 31.12.2016, 

uporaba do 31.12.2017 

ditianon 1,2 kg/ha 14 8-krat 40 20 

Kocide 2000© Cu – hidroksid 0,20 % 14 2-krat  

Ortiva** azoksistrobin 0,75-1,6 l/ha 28 2-krat  

©omejitve uporabe bakrovih pripravkov letno 

*število škropljenj v eni rastni dobi v registraciji sredstva ni določeno 

**Fungicid Ortiva uporabljamo:  BBCH 37 (rastlina doseže 60 % končne višine - 4,0 m) = 0,75 l/ha,  

              BBCH 37 do BCH 55 (rastlina doseže 80 % končne višine) = 1,0 l/ha 

               BBCH 56 in več (rastlina doseže 100 % končne višine) = 1,6 l/ha. 

 

Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)  

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Cosan žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Kumulus DF žveplo 3,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Microthiol SC žveplo 3,0-7,5 l/ha 8 6-krat 

Pepelin žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Vindex 80 WG žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Systhane 20 EW***  
zaloge v uporabi do 

28.11.2016 

miklobutanil 0,4-1,5 l/ha 14 4-krat 

***Fungicid Systhane 20 EW uporabljamo: BBCH 37 (rastlina doseže 70 % končne višine) = 0,40 l/ha,  

                BBCH 37 do BBCH 55 (rastlina doseže 80 % višine) = 0,60 l/ha 

                 BBCH 55 in več (rastlina doseže 100 % končne višine) = 0,9-1,5 l/ha. 

 

Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Quadris3 
zaloge v uporabi 31.1.2017 

azoksistrobin 0,7 – 1,0 l/ha 28 2-krat 

3pripravek preventivno preprečuje tudi hmeljevo peronosporo-sekundarno okužbo in delno sivo plesen (Botrytis cinerea) 
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Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Zato 50 WG4 trifloksistrobin 
0,025 % (0,625 

kg/ha) 
14 2-krat 

4pripravek preventivno preprečuje hmeljevo pepelovko in delno tudi sivo plesen (Botrytis cinerea) 

 

Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli) 

     

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Chess 50 WG pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat  

Confidor SL 2005 

zaloge v uporabi do 

1.7.2016 
imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Confidor 70 WG6 imidakloprid 0,17 kg/ha 
zagotovljena s 

časom 

uporabe 
1-krat  

Kohinor SL 2005 imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat  

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,007-0,01 % 

(0,25 l/ha) 
21 2-krat 40 20 

5Pripravka Confidor SL 200 in Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt. Oba pripravka lahko v 

rastni dobi na isti površini uporabimo le 1-krat letno! 
6Pripravek Confidor 70 WG se uporablja samo za mazanje trt! 

 

Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,007-0,01 % 

(0,25 l/ha) 
21 2-krat 40 20 

 

Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,007-0,01 % 

(0,25 l/ha) 
21 2-krat 40 20 

Lepinox plus 

Bacillus 

Thuringhiensis 

var. Kurstaki 
1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat   
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Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)  

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Nissorun 10 WP heksitiazoks 1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Acramite 480 SC* bifenazat 1,0 l/ha 14 1-krat 30 15 (5) 

*Dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki velja od 15.5.-15.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, 

zato si ga morate pravočasno priskrbite pri distributerju Hmezad Exim d.d. Tretiranje z Acramite 480 SC je 

dovoljeno samo ponoči in sicer maks. 4 ha/noč. 

 

 

Herbicid/defoliant 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Reglone 200 SL7 dikvat 1,25 l/ha 14 1-krat 
7Škropimo pas v vrsti, ki ga ne obdelujemo. Defoliant Reglon 200 SL lahko uporabljate od 1.7. – 31.8. v tekočem letu. 

 

 

 

REGISTRIRANA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA V HMELJU Z OMEJENO 

UPORABO 

 

V Sloveniji imata akaricid Milbeknock in Koromite dovoljenje za uporabo na hmelju za zatiranje 

navadne (hmeljeve) pršice, vendar nimata znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba 

omejena. Pred uporabo akaricida Milbeknock in Koromite se morate posvetovati s svojim kupcem 

hmelja. 

 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 

1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Milbeknock milbemektin 1,5 l/ha 21 2-krat 40 20 

Koromite milbemektin 1,5 l/ha 21 2-krat 30  

 

 

Pripravek naveden v preglednici 2 lahko uporabljate za zatiranje plevelov v ukoreniščih in prvoletnih 

nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja ne boste obirali.  

 

Preglednica 2: Fitofarmacevtska sredstva, katerih uporaba je dovoljena le v ukoreniščih in 

prvoletnih nasadih hmelja, katerih pridelek se ne obira 

 
Pripravek Aktivna  

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v  

rastni dobi 

Stomp 400 SC 
zaloge v uporabi 

do 3.5.2017 

pendimetalin 3,5 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

Stomp Aqua pendimetalin 3,0 -3,3 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 
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*V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na 

dejansko poškropljeno površino!  

Primer izračuna: Herbicid Stomp Aqua v odmerku 3,0 l/ha uporabimo pri porabi vode 300 l/ha, ker škropimo v pasovih, 

izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in samo 1/3 hektarskega odmerka herbicida 

Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l. 

 

STOMP Aqua je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela v 

ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer se pridelek hmelja ne obira in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi Stomp Aqua v odmerku 3,3 l/ha 

po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 l/ 

 

 

SEZNAM FFS REGISTRIRANIH V HMELJU IN FIŽOLU 

 

V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera smete uporabljati v hmeljiščih, kjer 

sočasno gojite hmelj in fižol. Sredstva imajo uradno dovoljenje tako v hmelju, kot tudi v fižolu. 

Upoštevati morate odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici.  

 

Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2016, katere je mogoče uporabiti ob 

sočasnem gojenju hmelja in fižola  

 
Pripravek 

(aktivna snov) 
Rastlina 

Vrsta škodljivega 

organizma 

Odmerek/ 

koncentracija 
Karenca 

Št. uporab v 

rastni dobi 

Champion 50 

WG (Cu – 

hidroksid) 

HMELJ 
hmeljeva peronospora- 

sekundarna okužba 
0,20-0,25 % 

14 dni 

3-krat 

FIŽOL 
navadna bakterijska fižolova 

pegavost 
21 dni 

Ortiva 

(azoksistrobin) 

HMELJ 
hmeljeva peronospora-sek. 

okužba 

1,0-1,6 l/ha 

28 dni 

2-krat 

FIŽOL 

Bela gniloba, 

fižolov ožig-vdrta fižolova 

pegavost, 

fižolova rja 

7 dni 

Karate Zeon 5 

CS 

(lambda-

cihalotrin) 

HMELJ 

hmeljeva listna uš, 

hmeljev bolhač, 

koruzna vešča 
0,15 l/ha 

21 dni 
2-krat 

FIŽOL listne uši 7 dni 

Lepinox plus 

(Bacillus 

Thuringhiensis 

var. Kurstaki) 

HMELJ koruzna vešča 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 

FIŽOL 

bombaževčeva sovka, 

južna plodovrtka, 

pesna sovka 
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ISSN 1408 – 4775                          Letnik 33 , št. 3                       23. marec 2016 

 
 
U. Ahlin Ganziti: ZAPOSLOVANJE SEZONSKE DELOVNE SILE  
 

Postopek najema romunskega sezonskega delavca 

 
1. Za romunske delavce velja načelo prostega dostopa na trg dela in zato ne potrebujejo nikakršnih 

dovoljenj za delo in prebivanje. V Republiko Slovenijo ti tujci vstopajo z veljavno osebno izkaznico ali 
veljavnim potnim listom, ne glede na razlog oziroma namen zaradi katerega želijo vstopiti in prebivati v 
naši državi.  
 

2. Po prehodu meje je potrebno opraviti policijsko prijavo.  
V kolikor romunski sezonski delavci bivajo pri kmetu, jih mora ta kot stanodajalec v 12 urah oziroma 
najkasneje v treh dneh od naselitve prijaviti pri pristojni policijski postaji kot goste. Prijavo opravi tako, da 
na policijsko postajo prinese izpolnjen poseben obrazec (kopija iz knjige gostov) ali pa uporabi 
elektronsko knjigo gostov. Kmet je dolžan voditi knjigo gostov s kopijo. Za vodenje knjige gostov mora 
vložiti vlogo za izdajo odločbe o načinu vodenja evidence gostov in posredovanja podatkov iz nje. Knjiga 
gostov s kopijo se lahko vodi ročno ali računalniško (v okviru sistema histor, e-gost ali na disketi). Ročno 
vodenje knjige gostov pomeni, da mora kmet tujca osebno prijaviti pristojni policijski postaji, medtem ko 
računalniško vodenje prek sistema histor pomeni, da kmet tujca prijavi pristojni policijski postaji po 
elektronski poti. Podrobnejše informacije o elektronski prijavi gosta so dostopne na spletni strani policije.  
Kmet mora knjigo gostov s kopijo dati pristojni upravni enoti v overitev. Podatke iz evidence gostov je 
potrebno hraniti eno leto od dneva vpisa posameznika v evidenco, nato pa jih uničiti.  
Romunski sezonski delavec mora kmetu na obrazcu »Prijava - odjava gosta« posredovati naslednje 
podatke: 

 priimek in ime, 

 EMŠO oziroma datum rojstva in spol, 

 kraj rojstva, 

 naslov stalnega prebivališča (državo, kraj, ulico in hišno številko), 

 državljanstvo, ter številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (osebna 
izkaznica, potni list), 

 datum prijave. 
Kmet ima pravico preveriti istovetnost tujca in resničnost danih podatkov ter iz obrazca »prijava – 
odjava gosta« podatke vnesti v knjigo gostov s kopijo. 

Po končanem bivanju je potrebno tuje sezonske delavce tudi odjaviti. 
Če romunski sezonski delavec ne bo bival pri kmetu in tudi ne v drugem gostinskem, nastanitvenem ali 
podobnem objektu, se je sam dolžan prijaviti na policijski postaji v treh dneh od naselitve. 
 

3. Z romunskim delavcem mora kmet skleniti pisno podjemno pogodbo. V vezi podjemne pogodbe je 
potrebno opozoriti, da delo na njeni podlagi ne sme imeti elementov delovnega razmerja – delo se lahko 
opravlja le »na počez«, kar predvsem pomeni, da je delavec samostojen pri svojem delu in ni pod 
stalnim nadzorom in navodili kmeta, si sam organizira delo in ni vključen v organiziran delovni proces, 
delo opravi v roku določenem s pogodbo in ne sme trajati nepretrgoma dalj časa. 
 

4. Romunski sezonski delavec mora imeti davčno številko, saj je ta osnova za odprtje računa na banki ter 
tudi plačila davčnih obveznosti. Ta se pridobi s predložitvijo obrazca DR - 02 finančnemu uradu, na 
območju katerega bo prejel plačilo za delo. 

 
 
 
 

 

http://www.policija.si/index.php/component/content/article/314
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02.pdf
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5. Romunija ni del evro-območja, zato sme kmet od romunskega sezonskega delavca zahtevati, da odpre 

račun pri krajevni banki, v kolikor se izkaže, da bo nakazovanje dohodka na račun, ki ga ima Romun 
odprtega doma, dražje. Za odprtje računa praviloma zadostuje osebni dokument in davčna številka 
 

6. Kmet je dolžan spoštovati določbe varnosti in zdravja pri delu tudi v primeru, ko najema tuje sezonske 
delavce za delo po podjemni pogodbi. V ta namen jih mora pred pričetkom opravljanja dela poslati na 
predhodni preventivni zdravstveni pregled, jih seznaniti s tveganji pri delu, kot so izražena v pisno 
sprejeti izjavi z oceno tveganja in jim v ta namen ponuditi v podpis izjavo, da so s tveganji seznanjeni. 
Prav tako je dolžan skrbeti za varno delovno okolje in opremo, ter preostale dolžnosti, ki izhajajo iz tega 
naslova. Več informacij je mogoče prebrati na spletnih straneh Ministrstva za delo.  
 

7. Po sklenitvi podjemne pogodbe kmet romunskih sezonskih delavcev ne prijavi v socialna zavarovanja, 

pač pa je dolžan na dan izplačila dohodka obračunati ter plačati vse prispevke ter davke iz naslova 
podjemne pogodbe (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dohodnino ter posebni davek 
na določene prejemke, razen v primeru spravila pridelkov v vinogradništvu, hmeljarstvu in sadjarstvu). 
To stori z oddajo obrazca REK-2 preko sisteme eDavki. Hkrati mora romunskemu sezonskemu delavcu 
kot prejemniku dohodka predložiti podatke o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju 
in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja. Za potrebe plačila prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, more kmet romunskemu sezonskemu delavcu v podpis ponuditi izjavo na 
obrazcu »Izjava zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja«. 
 
Prikaz obremenitve podjemne pogodbe 

Akontacija dohodnine v breme 

tujca se izračuna od dohodka 

zmanjšanega za 10 % 

normiranih stroškov in 

prispevkov podjemnika 

 

Prispevek 

PIZ v 

breme 

tujca 

 

Posebni davek na 

določene prejemke 

v breme kmeta 

Prispevek PIZ v 

breme kmeta 

25% se šteje kot dokončen davek 15,5% 25% 8,85% 

 

8. V primerih, ko so romunski sezonski delavci nastanjeni pri kmetu, mora ta spoštovati minimalne 

bivanjske in higienske standarde za nastanitev. Skladno s tem je dolžan zagotavljati naslednje 
minimalne bivanjske standarde: 

 prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti tla pokrita s (toplo) oblogo, ki 
jo je mogoče učinkovito mokro čistiti oziroma razkuževati, stene in strop morajo biti toplotno izolirani, 
vrata in okna morajo tesniti in se odpirati, da je omogočeno zračenje; 

 prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo biti vzdrževani tako, da se ohranjajo 
v dobrem stanju in omogočajo uporabo, zagotovljeno mora biti tudi ogrevanje; 

 v objektu mora biti na vidnem mestu nameščena omarica za prvo pomoč, dosegljiva vsem 
stanovalcem; 

 v dnevnih in spalnih prostorih mora biti poskrbljeno za zadostno naravno in električno osvetlitev; 

 moški in ženski spalni prostori morajo biti fizično ločeni; za vsakega stanovalca mora biti 
zagotovljena samostojna postelja, druga nad drugo sta lahko največ dve postelji; 

 v prostoru, ki je namenjen prebivanju, spanju in uživanju hrane, lahko prebiva največ šest oseb; 

 glede na število oseb, ki prebivajo v prostoru, mora biti zagotovljeno za spanje najmanj 6 m2 na 
osebo (oziroma na dve osebi, v primeru ko sta postelji druga nad drugo), za kuhinjo 1 m2 in 
prebivanje 1 m2, brez sanitarnih prostorov: 

Število oseb Najmanjša površina 

1 8 m2 

2 10 m2 

3 18 m2 

4 20 m2 

5 28 m2 

6 30 m2 

V zvezi z zagotavljanjem minimalnih higienskih standardov v sanitarnih prostorih, je kmet dolžan 
zagotavljati naslednje:   

 pri souporabi sanitarij do vključno pet uporabnikov morajo biti nameščeni stranišče s 
splakovalnikom, umivalnik ter prha z mrzlo in toplo vodo, pri souporabi za šest ali več oseb pa 
morajo biti nameščeni najmanj po eno stranišče s splakovalnikom za vsakih začetih pet uporabnikov 
ter najmanj po en umivalnik in po ena prha z mrzlo in toplo vodo za vsakih začetih deset 
uporabnikov; 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/varnost_in_zdravje_pri_delu/opredelitev_podrocja/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/
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 stranišče in prha morata biti fizično ločena od preostalih bivalnih prostorov ali delov prostorov v 
souporabi; 

 sanitarije morajo biti vzdrževane tako, da se ohranjajo v dobrem stanju in omogočajo uporabo, 
zagotovljeno mora biti zračenje in električna osvetlitev, tla in stene pa morajo biti obloženi z 
materiali, ki se čistijo s sanitarnimi čistili; 

 sanitarije morajo biti fizično ločene za uporabnike različnega spola. 
Kmet mora z romunskim sezonskim delavcem skleniti najemno pogodbo, katera mora vsebovati 
podatek o površini najemnega prostora, številu oseb, ki ta prostor uporabljajo, in višini najemnine. Od 
najemne pogodbe je dolžan poravnati tudi davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer 
v višini 25% od osnove (to je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške 
v višini 10 %). Kmet mora dohodek iz oddajanja premoženja v najem napovedati na obrazcu »Napoved 
za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«, in sicer v 15 dneh od prejema 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem oziroma v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano 
premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.  
 

Za konec 
Zgoraj navedene informacije so zapisane za potrebe najema romunskih sezonskih delavcev, ki bodo 
delo v Republiki Sloveniji opravljali preko podjemne pogodbe in se na njenem ozemlju ne bodo 
zadrževali neprekinjeno več kot 90 dni od vstopa v državo. Prav tako naj opozorimo, da Romunski 
delavci, na podlagi dela prek podjemne pogodbe, niso vključeni v slovenski sistem zdravstvenega 
zavarovanja, zato je za njih smiselno urediti komercialno zavarovanje, ki jim bo pokrilo stroške 
morebitnega zdravljenja. 

 

Postopek najema bosanskega sezonskega delavca – do 90 dni v koledarskem letu 

 
1. Državljani Republike Bosne in Hercegovine za delo v Republiki Sloveniji potrebujejo dovoljenje za 

sezonsko delo, če bo delo trajalo največ 90 dni, s prekinitvami ali brez, pri enem ali več naročnikih dela, 

v posameznem koledarskem letu. Kmet kot naročnik dela na Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju 

ZRSZ) vloži vlogo za izdajo dovoljenja za sezonsko delo na predpisanem obrazcu – Obrazec ZRSZ-

TUJ-SEZ skupaj z naslednjimi dokazili: 

 podjemna pogodba, ki jo podpiše kmet in izjava bosanskega delavca, da se je pripravljen zaposliti 

pri kmetu; 

 fotokopija potnega lista tujca z veljavnostjo najmanj 3 mesece dalj od nameravanega dela, 

 podatek, da ima tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje1, 

 podpisana izjava kmeta glede zagotavljanja nastanitve tujcu v prostorih, ki jih ima v lasti ali najemu, 

če bo tuj sezonski delavec bival v njegovih nastanitvenih prostorih. 

Vlogo vloži osebno pri ZRSZ, Službi za zaposlovanje in delo tujcev, Cesta VI/7, Ljubljana, ali na 
organizacijskih enotah ZRSZ po Sloveniji oziroma po pošti na naslov ZRSZ, Rožna dolina, Cesta IX/6, 
1000 Ljubljana. Za izdajo dovoljenja za sezonsko delo v kmetijstvu ni potrebno plačati takse, mora pa 
kmet plačati takso v višini 4,54 EUR za vlogo. Za najem bosanskih sezonskih delavcev ne velja 
Sporazum o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji sklenjenim med Vlado 
Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine. 

2. Po novem bosanski državljani ne potrebujejo več dovoljenja za prebivanje, niti ne vizuma, zato je po 

prehodu meje potrebno opraviti policijsko prijavo.  
V kolikor bodo bosanski sezonski delavci bivali pri kmetu, jih mora ta kot stanodajalec v 12 urah oziroma 
najkasneje v treh dneh od naselitve prijaviti pri pristojni policijski postaji kot goste. Prijavo opravi tako, da 
na policijsko postajo prinese izpolnjen poseben obrazec (kopija iz knjige gostov) ali pa uporabi 
elektronsko knjigo gostov. Kmet je dolžan voditi knjigo gostov s kopijo. Za vodenje knjige gostov mora 
vložiti vlogo za izdajo odločbe o načinu vodenja evidence gostov in posredovanja podatkov iz nje. Knjiga 
gostov s kopijo se lahko vodi ročno ali računalniško (v okviru sistema histor, e-gost ali na disketi). Ročno 
vodenje knjige gostov pomeni, da mora kmet tujca osebno prijaviti pristojni policijski postaji, medtem ko 
računalniško vodenje prek sistema histor pomeni, da kmet tujca prijavi pristojni policijski postaji po 
elektronski poti. Podrobnejše informacije o elektronski prijavi gosta so dostopne na spletni strani policije.  

                                                           
1 Kot dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju šteje: 

• komercialno zavarovanje (npr. CORIS) ali 
• potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Republiki Sloveniji, določenim s posameznim sporazumom, ki ga izda 

nosilec zavarovanja države pogodbenice (v primeru, da je bosanski delavec doma vključen v sistem obveznega socialnega zavarovanja že 
izpolnjuje pogoj glede ustreznega zdravstvenega zavarovanja, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za sezonsko delo) ali 

• prostovoljna vključitev tujca v obvezno zdravstveno zavarovanje – VOZ. 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.policija.si/index.php/component/content/article/314
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Kmet mora knjigo gostov s kopijo dati pristojni upravni enoti v overitev. Podatke iz evidence gostov je 
potrebno hraniti eno leto od dneva vpisa posameznika v evidenco, nato pa jih uničiti.  
Bosanski sezonski delavec mora kmetu na obrazcu »Prijava - odjava gosta« posredovati naslednje 
podatke: 

 priimek in ime, 

 EMŠO oziroma datum rojstva in spol, 

 kraj rojstva, 

 naslov stalnega prebivališča (državo, kraj, ulico in hišno številko), 

 državljanstvo, ter številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (osebna 
izkaznica, potni list), 

 datum prijave. 
Kmet ima pravico preveriti istovetnost tujca in resničnost danih podatkov ter iz obrazca »prijava – 
odjava gosta« podatke vnesti v knjigo gostov s kopijo. 

Po končanem bivanju je potrebno tuje sezonske delavce tudi odjaviti. 
Če bosanski sezonski delavec ne bo bival pri kmetu in tudi ne v drugem gostinskem, nastanitvenem ali 
podobnem objektu, se je sam dolžan prijaviti na policijski postaji v treh dneh od naselitve. 
 

3. Z bosanskim delavcem mora kmet skleniti pisno podjemno pogodbo. V vezi podjemne pogodbe je 
potrebno opozoriti, da delo na njeni podlagi ne sme imeti elementov delovnega razmerja – delo se lahko 
opravlja le »na počez«, kar predvsem pomeni, da je delavec samostojen pri svojem delu in ni pod 
stalnim nadzorom in navodili kmeta, si sam organizira delo in ni vključen v organiziran delovni proces, 
delo opravi v roku določenem s pogodbo in ne sme trajati nepretrgoma dalj časa. 
 

4. Bosanski sezonski delavec mora imeti davčno številko, saj je ta osnova za odprtje računa na banki ter 
tudi plačila davčnih obveznosti. Ta se pridobi s predložitvijo obrazca DR - 02 finančnemu uradu, na 
območju katerega bo prejel plačilo za delo. 

 

5. Ob bosanskega sezonskega delavca sme kmet zahtevati, da odpre račun pri krajevni banki, v kolikor 
se izkaže, da bo nakazovanje dohodka na račun, ki ga ima delavec odprtega doma, dražje. Za odprtje 
računa praviloma zadostuje osebni dokument in davčna številka. 
 

6. Kmet je dolžan spoštovati določbe varnosti in zdravja pri delu tudi v primeru, ko najema tuje sezonske 
delavce za delo po podjemni pogodbi. V ta namen jih mora pred pričetkom opravljanja dela poslati na 
predhodni preventivni zdravstveni pregled, jih seznaniti s tveganji pri delu, kot so izražena v pisno 
sprejeti izjavi z oceno tveganja in jim v ta namen ponuditi v podpis izjavo, da so s tveganji seznanjeni. 
Prav tako je dolžan skrbeti za varno delovno okolje in opremo, ter preostale dolžnosti, ki izhajajo iz tega 
naslova. Več informacij je mogoče prebrati na spletnih straneh Ministrstva za delo.  
 

7. Po sklenitvi podjemne pogodbe, kmet bosanskega sezonskega delavca ne prijavi v socialna 

zavarovanja, pač pa je dolžan na dan izplačila dohodka obračunati ter plačati vse prispevke ter 

davke iz naslova podjemne pogodbe (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dohodnino ter 
posebni davek na določene prejemke, razen v primeru spravila pridelkov v vinogradništvu, hmeljarstvu 
in sadjarstvu). To stori z oddajo obrazca REK-2 in, temu obrazcu priloženega, obračuna posebnega 
davka na določene prejemke preko, in sicer preko sistema eDavki. Hkrati mora bosanskemu 
sezonskemu delavcu kot prejemniku dohodka predložiti podatke o dohodku, o odtegnjenem in plačanem 
davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja. Za potrebe plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, mora kmet bosanskemu sezonskemu delavcu v 
podpis ponuditi izjavo na obrazcu »Izjava zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega 
razmerja«. 
 
Prikaz obremenitve podjemne pogodbe 

Akontacija dohodnine v 

breme tujca se izračuna 

od dohodka 

zmanjšanega za 10 % 

normiranih stroškov in 

prispevkov podjemnika 

 

Prispevek PIZ v 

breme tujca 

 

Posebni davek na 

določene prejemke v 

breme kmeta 

Prispevek 

PIZ v breme 

kmeta 

25% se šteje kot 
dokončen davek 

15,5% 25% 8,85% 

 
 
 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02.pdf
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/varnost_in_zdravje_pri_delu/opredelitev_podrocja/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/
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8. V primerih, ko so bosanski sezonski delavci nastanjeni pri kmetu, mora ta spoštovati minimalne 

bivanjske in higienske standarde za nastanitev. Skladno s tem je dolžan zagotavljati naslednje 
minimalne bivanjske standarde: 

 prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti tla pokrita s (toplo) oblogo, ki 
jo je mogoče učinkovito mokro čistiti oziroma razkuževati, stene in strop morajo biti toplotno izolirani, 
vrata in okna morajo tesniti in se odpirati, da je omogočeno zračenje; 

 prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo biti vzdrževani tako, da se ohranjajo 
v dobrem stanju in omogočajo uporabo, zagotovljeno mora biti tudi ogrevanje; 

 v objektu mora biti na vidnem mestu nameščena omarica za prvo pomoč, dosegljiva vsem 
stanovalcem; 

 v dnevnih in spalnih prostorih mora biti poskrbljeno za zadostno naravno in električno osvetlitev; 

 moški in ženski spalni prostori morajo biti fizično ločeni; za vsakega stanovalca mora biti 
zagotovljena samostojna postelja, druga nad drugo sta lahko največ dve postelji; 

 v prostoru, ki je namenjen prebivanju, spanju in uživanju hrane, lahko prebiva največ šest oseb; 

 glede na število oseb, ki prebivajo v prostoru, mora biti zagotovljeno za spanje najmanj 6 m2 na 
osebo (oziroma na dve osebi, v primeru ko sta postelji druga nad drugo), za kuhinjo 1 m2 in 
prebivanje 1 m2, brez sanitarnih prostorov: 

Število oseb Najmanjša površina 

1 8 m2 

2 10 m2 

3 18 m2 

4 20 m2 

5 28 m2 

6 30 m2 

V zvezi z zagotavljanjem minimalnih higienskih standardov v sanitarnih prostorih, je kmet dolžan 
zagotavljati naslednje:   

 pri souporabi sanitarij do vključno pet uporabnikov morajo biti nameščeni stranišče s 
splakovalnikom, umivalnik ter prha z mrzlo in toplo vodo, pri souporabi za šest ali več oseb pa 
morajo biti nameščeni najmanj po eno stranišče s splakovalnikom za vsakih začetih pet uporabnikov 
ter najmanj po en umivalnik in po ena prha z mrzlo in toplo vodo za vsakih začetih deset 
uporabnikov; 

 stranišče in prha morata biti fizično ločena od preostalih bivalnih prostorov ali delov prostorov v 
souporabi; 

 sanitarije morajo biti vzdrževane tako, da se ohranjajo v dobrem stanju in omogočajo uporabo, 
zagotovljeno mora biti zračenje in električna osvetlitev, tla in stene pa morajo biti obloženi z 
materiali, ki se čistijo s sanitarnimi čistili; 

 sanitarije morajo biti fizično ločene za uporabnike različnega spola. 

Kmet mora z bosanskim sezonskim delavcem skleniti najemno pogodbo, katera mora vsebovati 
podatek o površini najemnega prostora, številu oseb, ki ta prostor uporabljajo, in višini najemnine. Od 
najemne pogodbe je dolžan poravnati tudi davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer 
v višini 25% od osnove (to je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške 
v višini 10 %). Kmet mora dohodek iz oddajanja premoženja v najem napovedati na obrazcu »Napoved 
za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«, in sicer v 15 dneh od prejema 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem oziroma v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano 
premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.  
 

Za konec 
Zgoraj navedene informacije so zapisane za potrebe najema bosanskih sezonskih delavcev, ki bodo 
delo v Republiki Sloveniji opravljali preko podjemne pogodbe in se na njenem ozemlju ne bodo 
zadrževali več kot 90 dni v koledarskem.  

 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
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M. Rak Cizej : DOPOLNJEN SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V HMELJARSTVU 
 
Seznam FFS v hmeljarstvu je dopolnjen s sredstvi, pridobljenimi kot nujno potrebna sredstva v 
hmeljarstvu. V nadaljevanju vam podajamo le spremembe oziroma dopolnitve, celoten »Seznam FFS 
v hmeljarstvu za leto 2016« pa je dostopen na spletni strani Inštituta (www.ihps.si). 
AKARICIDI 
Za zatiranje navadne hmeljeve pršice smo v letošnjem letu pridobili 2 akaricida kot nujno potrebni 
sredstvi za obvladovanje populacije hmeljeve pršice. V letošnji sezoni lahko uporabite naslednje 
akaricide, ki so navedeni v spodnji preglednici: 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Nissorun 10 WP 
heksitiazok

s 
1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Acramite 480 
SC* 

bifenazat 1,0 l/ha 14 1-krat 30 15 (5) 

Kanemite SC** acekvinocil 1,2-3,6 l/ha 21 1-krat 40  

Movento SC 
100*** 

spirotetra
mat 

1,5 l/ha 21 1-krat 15 (5)  

 
*Acramite 480 SC ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati 
od 15.5.-15.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri 
distributerju Hmezad Exim d.d. Tretiranje z Acramite 480 SC je dovoljeno samo ponoči in sicer maks. 
4 ha hmeljišč/noč. 
**Kanemite SC ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati od 
15.5.-15.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri distributerju 
Hmezad Exim d.d. 
Akaricid Kanemite SC uporabljamo v naslendjih odmerkih:  
BBCH 35 (hmelj doseže 50 % končne višine) = 1,2 l/ha 
BBCH 59 (tik pred cvetenjem hmelja) = 3,0 l/ha 
BBCH 69 (konec cvetenja hmelja) = 3,15 l/ha 
BBCH 75 (vsi storžki razviti do polovice svoje običajne veliksoti) = 3,3 l/ha 
BBCH 79 (razvoj storžkov končan; skoraj vsi storžki so dosegli končno velikost) = 3,6 l/ha 
 

 

http://www.ihps.si/
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***Movento SC 100 uporabljen v odmerku 1,5 l/ha učinkuje tudi na hmeljevo pršico. Sredstvo je 
dobilo dovoljenje kot nujno potrebno sredstvo in zato ga ni mogoče kupiti v prosti prodaji, zato si ga 
morate naročiti pri distributerju Bayer d.o.o. 
 
INSEKTICIDI 
 
Na področju insekticidov je 18. aprila 2016 pridobil izredno dovoljenje sistemičen insekticid in 
akaricid Movento SC 100 (a.s. spirotetramat) za zatiranje hmeljeve listne uši in pršice. 
*Movento SC 100 ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati 
od 1.5. - 1.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, ga morate naročiti pri distributerju Bayer d.o.o.  
Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 uporabljate v naslednjih odmerkih:  

- BBCH 31-37 (ko hmelj doseže 10 do 70 % končne višine) v odmerku 0,3-0,95 l/ha 
- nad BBCH 37 pa se uporablja v odmerku 0,95 -1,5 l/ha 

Najvišji odmerek 1,5 l/ha se uporabi v primeru,ko želimo sočasno zatirati uši in pršico. 
 
V preglednici so navedeni vsi insekticidi, ki so dovoljeni v letu 2016 v hmelju za zatiranje hmeljeve 
listne uši. 
 

     

Varnostni pas 
tlorisne širine 
od meje brega 
voda 1. in 2. 

reda (m) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija
/ 

odmerek 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj 

v 
rastni 
dobi 

Šobe 
klasičn

e 

Šobe 
Agroto

p TD 

Chess 50 WG pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat  

Confidor SL 
200 

zaloge v 
uporabi do 

1.7.2016 

imidaklopri
d 

0,6 l/ha 35 1-krat  

Confidor 70 
WG 

imidaklopri
d 

0,17 kg/ha 

zagotovlje
na s 

časom 
uporabe 

1-krat  

Kohinor SL 200 
imidaklopri

d 
0,6 l/ha 35 1-krat  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat  

Karate Zeon 5 
CS 

lambda-
cihalotrin 

0,007-0,01 % 
(0,25 l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Movento SC 
100 

spirotetra
mat 

0,3-1,5 l/ha 21 1-krat 15 (5)  
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REPELENT 
 
Novost v hmeljarstvu je registracija repelenta Trico. Repelent TRICO se uporablja kot odvračalo, ki 
deluje na osnovi vonja in okusa. Odvračalu je dodana barva za označevanje, ki omogoča natančnejši 
nadzor prekrivanja tretirane površine. TRICO se na hmelju uporablja v odmerku 10-15 l/ha, za 
odvračanje srnjadi (Capreolus capreolus), ki povzroča poškodbe z objedanjem v rastni dobi, od 
razvojne faze tretjega razvitega lista do razvojne faze začetek cvetenja (BBCH 13- BBCH 61), pri 
porabi vode 30 do 50 l/ha. Sredstvo je treba pred nanašanjem dobro pretresti. Odmerek 10-15 l/ha 
se razredči z 30 do 50 l vode/ha. S sredstvom se poškropi mlade poganjke hmelja (hmeljeve šparglje) 
od razvitega tretjega lista naprej ali do začetka cvetenja hmelj - v slednjem primeru se poškropi samo 
spodnji del rastline hmelja, ki jih srnjad doseže (do približno 2 metrov). 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Koncentracija/ 

odmerek 
Karenca 

(dni) 
Število škropljenj v 

rastni dobi 

Trico 
olje na osnovi 
ovčje maščobe 

10-15 l/ha 

zagotovl
jena s 
časom 

uporabe 

3-krat 

 
FUNGICIDI 
V postopku je redna registracija za fungicid Revus (a.s. mandipropamid) ter razširitev registracije za 
fungicid Vitisan (a.s. kalijev hidrogen karbonat), ki ima preventivno delovanje na hmeljevo pepelovko. 
Sredstvo VITISAN se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid in sicer na hmelju za zatiranje 
hmeljeve pepelovke (Sphaerotheca macularis) v odmerku 12 kg/ha ob uporabi 2400 L vode/ha. 
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ 5-krat v eni rastni dobi, v razmiku od 3 do 7 dni.  
 

G. Leskošek, M. Rak Cizej S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 
Hmeljeva peronospora - kuštravci   
 
V letošnjem letu bodite pozorni na pojav kuštravcev v hmeljiščih. Pri rezi in pripravi sadik smo zaznali 
povečan obseg okužb brstov in korenike, kar se izraža kot delna porjavenja notranjega tkiva. Prav 
tako smo pri pregledih hmeljišč že v kar nekaj primerih naleteli na pojav kuštravcev. Svetujemo vam, 
da pri delu v hmeljiščih predvsem pri predčiščenju ter navijanju poganjkov vse kuštrave poganjke 
ročno porežete, ter jih odstranite z nasada, saj lahko ti s sporami še vedno širijo bolezen po nasadu 
nekaj naslednjih dni. Sedaj je čas za zatiranje primarne okužbe s pripravkom Fonganil Gold. Omenjeni 
pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo 
uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, 
pri kateri se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri škropljenju v pasovih se priporoča uporaba 
maksimalnega odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. Najprimernejše je škropiti v času 
po rezi hmelja, ko poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo razvita en  do dva para 
listov (BBCH 11 -12), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 cm. Vsekakor pa velja  
opozorilo, da  povsod tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, po napeljavi poganjkov 
nemudoma uporabite sistemični fungicid. V letošnjem letu imate na voljo dva  identična pripravka in 
sicer Aliette flash in Aliette WG, ki imata registrirani  odmerek 2 kg/ha.  
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V tem času priporočamo foliarno aplikacijo v 0,25 % koncentraciji pri  poraba vode 300 l/ha. 
Aplikacijo izvedemo takoj  po napeljavi poganjkov (BBCH 15-30), škropljenje ponovimo v razmiku 
7-10 dni.  
 
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega 

pomena, zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!   

 
 
 
 
Hmeljev bolhač 
 
V letošnjem letu smo na hmelju prve hrošče hmeljevega bolhača opazili že konec marca. Njegova 
populacija je trenutno mestoma velika, kar je posledica toplega in daljšega suhega obdobja. V 
naslednjih dneh pričakujemo ohladitev, nato pa boste morali več pozornosti nameniti rednim 
pregledovanjem hmeljišč, še posebej v prvoletnih nasadih hmelja in pravočasno ukrepati. 
Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS, katere 
uporabite v koncentraciji 0,01 %. V tem času za izračun porabe Karate-ja izhajajte iz max. 300 l 
vode/ha (30 ml insekticida/ha). Insekticid lahko kasneje uporabite skupaj s sistemičnim fungicidom 
(npr. Aliette flash) za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore. Za podaljšano delovanje 
kontaktnega insekticida je priporočljivo dodati kakšno močilo (npr. Silwet, Nu-film, itd.).  
Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon na istem zemljišču dovoljena le 2-krat 
letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker je 
sredstvo nevarno za čebele, je pred njegovo uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast v hmeljiščih 
(oljna ogrščica) ter regrat okrog hmeljišč! Tretiranje opravite v nočnem času od dve uri po sončnem 
zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, ko so čebele v panjih.  
Pazite, da Karate Zeon uporabite 40 metrov proč od vodnih površin, le v primeru uporabe šob z 
redukcijo drifta- antidrifnih šob, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov. 
 
 
Uporaba herbicidov v prvoletnih nasadih in ukoreniščih  
 
 
V letošnjem letu je na novo posajenih veliko nasadov hmelja. V Slovenji za zatiranje plevelov v 
hmeljiščih nimamo dovoljenih herbicidov, razen v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer 
pridelka hmelja letos ne boste obirali. V ta namen je dovoljen herbicid: 
STOMP Aqua, ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere vrste širokolistnih plevelov in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi v odmerku 3,3 l/ha; 
- po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 

l/ha. 
Ker škropimo v pasovih, izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in 
samo 1/3 hektarskega odmerka herbicida Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l. 
 
OPOZORILO: Naj vas opozorimo, če boste v istem hmeljišču sočasno gojili hmelj in fižol ne smete 
uporabiti herbicida Stomp Aqua, ker nima dovoljenja za fižol! 
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M. Rak Cizej: SPREMEMBA ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 
 
Obveščamo vas, da je Državni zbor 31. 3. 2016 sprejel novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih, kjer je 
vključena tudi sprememba 7. člena, ki omogoča kmetijskemu inšpektorju večjo fleksibilnost in 
učinkovitost pri odrejanju ukrepov, tudi v povezavi s preprečevanjem širjenja koruzne vešče. Tako se 
sedaj tretji odstavek 7. člena glasi:  
 

Če kmetijska inšpekcija ugotovi, da lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega 
zemljišča ne ravna v skladu s prvo alineo prvega odstavka tega člena, z odločbo naloži 
izvedbo primernih ukrepov. Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča 
mora te ukrepe izvesti v skladu z roki, določenimi v odločbi, ki pa ne smejo biti daljši od 
enega leta. 

 
Obrazložitev spremembe 7. člena: Pravilno in pravočasno obdelovanje kmetijskih zemljišč v skladu z 
dobro kmetijsko prakso pomembno vpliva tudi na preprečevanje razvoja in zmanjševanje populacij 
različnih rastlinskih bolezni in škodljivcev in s tem posledično na preprečevanje gospodarske škode v 
kmetijski pridelavi. Sedanja določba v tem členu, da mora lastnik, zakupnih ali drug uporabnik 
kmetijskega zemljišča, ukrepe, ki mu jih naloži izvesti najpozneje v enem letu od vročitve inšpekcijske 
odločbe je neustrezna, saj kot enotna določba ne ustreza dejanskemu stanju različnih kmetijskih 
opravil in posledic, ki iz tega izhajajo. Kot primer navajamo problematiko koruzne vešče, ki je 
gospodarsko pomemben škodljivec. Za zmanjšanje populacije koruzne vešče je ključno, da se 
pravočasno obdela zemljišče in zaorje žetvene ostanke (koruznica, hmeljevina). Odločba inšpektorja, 
ki nalaga lastniku, da mora najpozneje v enem letu zorati njivo je v danem primeru neučinkovita, saj 
je pomemben čas, da se glede na razvoj škodljivca, z odločbo inšpektorja določi ustrezen rok. Zaradi 
enotno postavljenega enoletnega roka za izvedbo ustrezne obdelave zemljišč je v praksi vedno več 
težav in posledično težav v kmetijski pridelavi, zato predlagamo, da inšpektor sam določi rok za 
izvedbo ukrepov odvisno od konkretnih primerov, kot je praksa tudi v drugi zakonodaji. 
 
Tako smo po nekajletnih prizadevanjih dosegli, da bodo imeli inšpektorji pravno podlago za ustrezno 
ukrepanje v primeru neizvajanja dobre kmetijske praksa. Upamo, da bo sprememba Zakona o 
kmetijskih zemljiščih v pomoč pri zmanjševanju populacije koruzne vešče, ki je pomembna 
gospodarska škodljivka hmelja predvsem na območju Savinjske doline. 
 
 

R. Fras GIZ Fitofarmacija: PONAREJENA IN NEDOVOLJENA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA  
 
Zaradi zagotavljanja varnosti potrošnikov in uporabnikov FFS ter zaradi varovanja okolja , morajo biti 
vsa FFS, ki so v prometu na ozemlju Slovenije registrirana.  
 
Vsaka uporaba neregistriranega oziroma uporaba FFS, ki je sicer registrirano, a se ne uporablja v 
skladu z navodili, je lahko nevarna in s strani uporabnika nedovoljena. 
 
 Zakonsko nedovoljena FFS so: 

 ponarejena FFS, pri katerih je embalaža, vključno z oznakami, lahko celo enaka kot pri 
originalnem FFS, 

 FFS, ki jih kupimo v drugih državah brez posebnega dovoljenja, ki zagotavlja, da je bilo FFS 
za uporabo v slovenskih razmerah ocenjeno kot varno (dovoljenje za vzporedno trgovanje). 
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Ponaredki 
Ravno tako kot ostalo izdelki, ki so zaščiteni z blagovno znamko so tudi FFS tarča ponarejevalcev. 
Ponarejanje FFS je naraščajoč problem, s katerim se srečujejo po vsem svetu. Zato je Evropska 
Komisija o tem izdala posebno opozorilo. S ponarejenimi FFS se intenzivno ukvarja tudi Evropol. 
 
Ponarejanje pogosto izvajajo kriminalne združbe z namenom nezakonitega pridobivanja dobička, ne 
glede na posledice. 
 
Nedovoljena trgovina s FFS je v porastu. Ogroža kmetijstvo, zdravje ljudi, okolje in povzroča 
gospodarsko škodo. Po nekaterih ocenah je v evropski uniji že med 7 in 10 % celotnega prometa s 
FFS nezakonitega in znaša okoli 1 milijardo €. Na nekaterih območjih Rusiji pa je na trgu že več kot 
40% ponarejenih FFS. 
 
Ponarejena FFS, namenjena evropskemu trgu, izvirajo navadno iz azijskih držav. V Evropo jih vnašajo 
po morju, kopnem in zraku in sicer v različnih oblikah, redkokdaj v končni embalaži. Navadno 
prihajajo ločeno embalaža, pokrovi in kemikalije kot blago, ki je deklarirano kot tranzitni uvoz. Na ta 
način se zabriše sledljivost in prepreči učinkovito preprečevanje vnosa tega blaga na ozemlje EU. 
Zaradi lukenj v evropskih uvoznih postopkih so carinski organi tudi v primeru, ko utemeljeno sumijo, 
da gre za ponarejena FFS – nemočni. Kljub temu, da vstop na ozemlje EU prepovejo, ostane blago na 
ladji in potuje do naslednjega evropskega pristanišče. Znan je primer, ko so carinski in fitosanitarni 
organi v pristanišču Hamburg prepovedali vstop na ozemlje EU pošiljki ponarejenih kemikalij - FFS iz 
Kitajske. Ta pošiljka je nato  več kot dve leti potovala po evropskih morjih. Transportni strošek je v 
primerjavi z dobički iz prodaje teh FFS relativno majhen. Prav tako so na letališču v Budimpešti odkrili 
pošiljko ponarejenih FFS iz Kitajske. Po opravljeni fizikalno kemijski analizi se je izkazalo, da gre za 
kemikalije z vnetiščem 280 C. Ne glede na izredno splošno požarno nevarnost  te kemikalije, 
kriminalne družbe to ni ustavilo pri svojem namenu – pošiljko so enostavno pripeljali z letalom ne da 
bi pomislili na izjemno tveganje pri tem prevozu. Blago so preprosto skladiščili znotraj letališča! 
 
Ponaredki so na videz zelo podobni izvirnim (originalnim) fitofarmacevtskim sredstvom in se po 
zunanjosti večinoma ne razlikujejo od izvirnika, zaradi česar jih je vizualno izjemno težko prepoznati. 
Z razvojem računalniške grafike je namreč kopiranje etiket in navodil za uporabo zelo enostavno. 
Ponaredke lahko zanesljivo prepoznamo šele na temelju fizikalno kemijskih analiz.  
 
Uporaba nedovoljenih FFS je lahko zelo nevarna za zdravje ljudi in okolje, povzroči pa lahko tudi 
gospodarsko škodo. Ob upoštevanju vseh negativnih vplivov rabe ponarejenih oziroma nedovoljenih 
FFS je njihova uporaba, ne glede na ceno, najdražji možen nakup. Prihranek ob nakupu 
nedovoljenega FFS je le navidezen; pri preverjanju vsebnosti ostankov FFS v pridelkih ali 
prehrambnih proizvodih se uporaba zakonsko nedovoljenih FFS izsledi, temu pa sledi uničenje 
celotnega pridelka oziroma serije prehrambnih proizvodov.  
 
Nedovoljen vnos FFS iz drugih držav 
Poleg prometa s ponarejenimi FFS je nedovoljen tudi promet s FFS, za katera nimamo ustreznega 
dovoljenja in izvirajo iz drugih držav. 
Za promet s FFS, ki izvirajo iz držav, ki niso članice EU je potrebno pridobiti uvozno dovoljenje. To 
dovoljenje lahko pridobi le pravna oseba, ki je vpisana v register UVHVVR.  
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Za promet s FFS iz držav, ki so članice EU je potrebno pridobiti dovoljenje za t.i. vzporedno trgovanje. 
Dovoljenje lahko pridobi pravna oseba, vpisana v register distributerjev ali fizična oseba, ki je poklicni 
uporabnik FFS. 
 
UVHVVR pred izdajo dovoljenja preveri ali je FFS registrirano v Sloveniji in ali je sestava FFS, ki ga 
nameravamo vnesti na ozemlje RS enaka registriranemu FFS. 
 
Fizične osebe oziroma uporabniki FFS se največkrat premalo zavedajo dejstva, da je vnos FFS na 
ozemlje Slovenije iz drugih držav, tudi držav EU, brez ustreznega dovoljenja protizakonit in so zanj 
predpisane visoke kazni. K nezakonitemu nakupu jih napeljujejo razni posredniki, najpogosteje s 
pretvezo enotnega evropskega trga. Ponujajo jim FFS po nižji ceni, brez slovenskih navodil oziroma 
sredstva, ki so lahko sumljive sestave in porekla. 
 
Izkušnje  iz sosednjih držav članic EU pa kažejo, da je ravno sistem vzporednega  trgovanja vir 
ponarejenih FFS in to še posebej tam, kjer je v postopku vzporednega trgovanja dovoljeno tudi 
prepariranje FFS iz večjih sodov v manjšo embalažo. V Sloveniji zaenkrat teh izkušenj nimamo, saj 
tudi takšnih vzporednih uvozov do sedaj še ni bilo dovoljenih. Ne glede na to, pa lahko sistem 
vzporednega trgovanja predstavlja tudi tveganje za naše t.i. uvoznike- fizične osebe. V postopku 
pridobitve dovoljenja se namreč ne preverjajo fizikalno kemijske lastnosti sredstev, temveč se le 
administrativno  ugotavlja istovetnost sredstva v postopku z pri nas registriranim sredstvom. Glede 
na obseg in iznajdljivost kriminalnih združb, pa tudi iznajdljivost tujih trgovcev, ne moremo z 
gotovostjo trditi, da gre za dejansko originalna FFS, ki jih nato fizične osebe kupujejo preko meje. 
 
 
Tveganja zaradi rabe nezakonitih FFS  
A.  Lahko so nevarna ljudem in okolju saj: 

 lahko vsebujejo prepovedane aktivne snovi in dodatke, ki škodujejo zdravju ljudi in 
škodljivo  vplivajo na okolje, vključno s podzemno vodo in ostalimi vodnimi viri. Uporabnik 
se  ne more ustrezno zavarovati pred škodljivimi vplivi, ker uporablja FFS z neznano 
vsebino; 

 se lahko pojavijo  nedovoljeni  ostanki v živilih in vodi; 

 vsebujejo snovi, ki škodujejo tretiranim gojenim rastlinam; 

 vsebujejo snovi, ki škodujejo živalim; 

 navodila in namen uporabe niso v skladu s spremljajočo dokumentacijo in registracijo FFS. 

B.  Lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo saj:  

 lahko pride  do popolnega izpada pridelka, zaradi neustrezne sestave; 

 je potrebno zaradi nedovoljenih snovi uničiti ves pridelek ali prehrambene proizvode v 
celotni trgovski verigi; 

 je njihova učinkovitost vprašljiva – lahko tudi popolnoma izostane; proizvajalec ne 
odgovarja za učinkovitost in varnost uporabe. 
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Slika: poškodbe koruze zaradi ponarejenega FFS kupljenega preko internet 
VIR: ECPA - Romunija 

Za uporabo nedovoljenih FFS je zagrožena visoka kazen. Uporabnik mora poleg plačila kazni kriti tudi 
stroške, nastale zaradi nedovoljene uporabe FFS - stroške za uničenje pridelkov in živil ter stroške 
zaradi nastale okoljske škode. 

 
 

Kako prepoznamo ponaredke/nedovoljena fitofarmacevtska sredstva? 
 
Ponarejena oziroma nedovoljena FFS so navadno cenejša, uporabnik pa do njih prihaja po 
neustaljenih poteh: 

 „Distributerji oziroma trgovci“ jih pogosto pripeljejo v kraj s kombijem in za plačilo 
  zahtevajo gotovino; 

 kupcu pa ne izstavijo računa; 

 sredstva so nabavljena  v tujini, lahko tudi preko spleta - in nimajo ustreznega 
  dovoljenja; 
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 ponujajo se po bistveno nižji ceni; 

 lahko imajo nenavaden zgled embalaže, etiketa in navodilo za uporabo nista v     
  slovenskem jeziku oziroma je uporaba slovenskega jezika nepravilna; 

 navodilo in oznake na embalaži imajo napisane napačno ali so brez oznak. 
 
Priporočila za varen nakup FFS: 
 

Kupujte jih le v registriranih prodajalnah. Ob nakupu zahtevajte račun. 
Ne kupujte jih  preko spleta. 
Ne kupujte jih  v drugih državah, če za to niste pridobili posebnega dovoljenja. Tudi pri tem 
nakupu bodite pozorni. 
Če kupujete FFS v sistemu ponudbe od vrat do vrat preverite, ali je trgovec registriran za 
promet s FFS, zapišite ime strokovne osebe, ki vam je sredstvo izdala in zahtevajte račun. 
Obvezno   preverite rok uporabe sredstva. 
V primeru oglaševanja ali ponujanja neregistriranih FFS o tem nemudoma   obvestite 
pristojno fitosanitarno inšpekcijo. 
V primeru, da vam je FFS ponujeno po bistveno nižji ceni ali je embalaža FFS nenavadna, 
navodila niso v slovenskem jeziku oziroma je le-ta nepravilno uporabljen, vedno pomislite 
na možnost ponaredkov in o tem obvestite Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin :  tel:01/3001350 
ali Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:   tel:01/300 1300  

 
 

 

J. Livk: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA  IN SADIK 
             HMELJA 

 
Hmeljarji, ki ste do sedaj že pridelovali sadike hmelja, ste letos že prejeli poziv za 
»Letno prijavo pridelave razmnoževalnega materiala in sadik hmelja« skupaj s 
pripadajočimi obrazci. 
 
Vse ostale hmeljarje, ki do sedaj še niste pridelovali sadilnega materiala hmelja vas 
obveščamo, da lahko svoje nasade hmelja v primeru, da imate posajene s sadikami 
hmelja certifikata A, B, ali standardnimi sadikami, le-te prijavite v pregled. V 
prijavljenih hmeljiščih bomo preko vegetacije opravili strokovne preglede. V primeru, 
da bodo nasadi izpolnjevali predpisane pogoje, boste lahko spomladi 2017 iz njih 
nabirali sadike hmelja bodisi za trženje ali za lastno uporabo. Zadnji rok za vložitev 
prijave za pridelavo razmnoževalnega materiala je do 30. aprila 2016.  
Vse dodatne informacije lahko dobite pri Jošku Livk na tel.: (03) 71-21-642 oziroma na 
GSM: (041) 647-404. 
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B. Čeh, M. Oset Luskar, G. Leskošek: POŠKODBE ZARADI POZEBE 

 

Neugodno vremenske razmere  z nizkimi temperaturami in sneženjem v preteklem tednu so  v 

marsikaterem hmeljišču povzročilo kar nekaj preglavic ter škode. V spodnjih preglednicah vam 

posredujemo podatke o  temperaturah in količini padavin na različnih lokacijah, ki so jih zabeležile 

avtomatske vremenske postaje.  

 

Preglednica 1: Dnevi kritičnih minimalnih dnevnih temperatur (T min enaka ali nižja od – 1 °C) 
 

HMELJARSKO POLJEDELJSKE IN VRTNARSKE LOKACIJE 

Lokacija 
T minimalna (°C) na višini 2 m 

25.4. 26.4. 30.4. 

Ojstriška vas - 1,8  - 3,5 - 1,7 

Latkova vas - 0,1 - 2,8 0,3 

Škofja vas - 0,3 - 2,8 - 0.8 

Parižlje - 0,4 - 2,7 1,1 

Žalec 0,3 - 2,4 1,8 

Radlje ob Dravi - 0.7 
26.4. 
- 3,3 

27.4. 
- 0,4 

28.4. 
- 1,4 

0,0 

 

Preglednica 2: Količina padavin v mm 
 

HMELJARSKO POLJEDELJSKE IN VRTNARSKE LOKACIJE 

Lokacija 
Padavine (mm) 

27 in 28.4. 29.4. 1.5. 2.5. 

Ojstriška vas 35,4 1,8 30,0 28,4 

Latkova vas 38,2 0,0 25,8 17,4 

Škofja vas 31,4 0,0 18,2 11 

Parižlje 37,4 0,0 29,2 18,6 

Žalec 31,4 0,2 16,6 8,4 

Radlje ob Dravi 39,8 5,2 51,2 69 

 

 

Poškodbe na hmelju zaradi pozebe, so vidne tako, da so vrhovi poganjkov povešeni in rjave barve,  

ter so lokalno različno močno izražene. Glede na to, da je hmelj v večini (odvisno od sorte in časa 

rezi) v fenofazi razvoja BBCH 12-14 (drugi – četrti par listov razgrnjen) je v primeru večjega obsega  
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škode potrebno počakati, da iz korenike odženejo novi nepoškodovani poganjki in šele nato izvesti 

prvo navijanje poganjkov.  

Ker so bile rastline hmelja izpostavljene stresni situaciji priporočamo uporabo sredstev, ki delujejo na 

rastline kot stimulatorji rasti. Na voljo imate več pripravkov z omenjenim delovanjem. Uporabite 

lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin  Protifert LMW v 0,35 % koncentraciji ali  pa 

uporabite tekoče organsko gnojilo Drin v 0,17 % koncentraciji. Na voljo imate tudi pripravke kot so  

biostimulator Delfan Plus (aminokisline, dušik in organska snov)  katerega priporočamo, da se ga 

uporabi v odmerku 0,4 – 0,45 l/ha, AlgoVital Plus v odmerku 1,5-2l/ha, Basfoliar Aktiv v odmerku 1,5 

l/ ha, ter Algoplasmin v odmerku 1,5-2l/ha 

Vsi ti pripravki bi naj aktivirali biokemične in encimske procese v rastlini ter izboljša metabolizem in 

procese sinteze. Poleg aminokislin vsebuje še naravne biološke pospeševalce in mikrohranila. 

Priporočena poraba vode, je od 300 do 400 l na hektar. 

V primeru nastalih škod v hmeljiščih le-ta čim prej, ko bodo tla to dopuščala, enakomerno poškropite 

z enim od omenjenih pripravkov. 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

S spremljanjem ulova spor smo letos pričeli dne, 9. maja na treh lokacijah v Savinjski dolini, ter v 
Vojniku. Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te prisotne na vseh lokacijah na večini 
lokacij tudi presegajo kritično mejo (40 ulovljenih spor v štirih zaporednih dneh) na lokaciji Žalec pa 
so tik pod njo.  

 

  

  

Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 
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V hmeljiščih, mestoma še vedno srečujemo kuštrave poganjke, zato vas ponovno opozarjamo, da v 
kolikor je presežen prag 3 % le – te zatrete z uporabo pripravkov Aliette, Aliette flash ali Aliette WG. 
Odmerek prilagodite višini hmelja pri uporabi klasične količine vode med 300 in 400 l/m, višine 
hmelja, dovoljena je uporaba max. 2kg/ha. Škropljenje obvezno po 7-ih do 10-ih dneh ponovite! 
Posebej pozorni bodite v nasadih sort Savinjski golding, Dana, Styrian Gold ter Styrian Wolf, ki 
spadajo med občutljive sorte na primarno okužbo hmeljeve peronospore. V nasadih, kjer ste že 
opravili škropljenja proti primarni okužbi (Fonganil gold, pripravki skupine Aliette) 
in kljub temu najdete na listih pege ali celo kuštravce vam svetujemo, da uporabite enega od 
pripravkov skupine Aliette v 0,25% konc.  
 

Hmeljeva listna uš  
 
Letos smo na hmelju v Žalcu našli prvo krilato uš 2. maja, kar je štiri dni prej kot v lanskem letu. Na 
splošno je letos prelet krilatih uši, v primerjavi z lanskim letom slabši. Razlog za to so bile v sredini 
maja hladno in vetrovno vreme, kot tudi v manjšem številu preživelih jajčec na zimskem gostitelju 
(domači češplji). Prelet uši še vedno traja. Maksimalen prelet uši smo imeli v sredini maja in sicer cac. 
10 uši/rastlino/dan (graf 1). Glede na prognozi model predvidevamo, da bo prelet uši trajal še 
najmanj 20 dni.  
 

 
 

Graf 1: Primerjava preleta krilatih uši na hmelj v letu 2015 in 2016 
 
Trenutno populacija hmeljeve listne uši v hmeljiščih na splošno še ni velika, mestoma so uši prisotne 
na zgornjih, mladih listih , vendar še pod kritično mejo. V naslednjih dneh, ko se bo otoplilo in bo za 
razvoj uši bolj ugodno, bodite pozorni in pregledujte predvsem robove hmeljišč, ob robu gozdov, 
drevoredov, kjer je populacija uši običajno velika. Hmeljišča morate pregledovati najmanj 2-krat 
tedensko, da pravočasno ugotovite populacijo uši, da ne preseže prag škodljivosti. Namreč ko na 
večini zgornjih listov najdete 50 uši ali na posamičnih listih po 200 uši, je potrebno nemudoma 
uporabiti insekticid. Mestoma se pojavlja tudi fižolova uš. Trenutno prag škodljivosti še ni dosežen 
niti ob robovih hmeljišč. Za zatiranje uši so letos na razpolago ista sredstva kot v lanskem letu, na 
novo je pridobil izredno dovoljenje za letošnje leto insekticid/akaricid Movento SC 100 (preglednica 
1). Pozorni bodite še posebej v matičnih hmeljiščih, da uši pravočasno zatrete, saj so uši prenašalke  
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virusov. Nadaljnja navodila o zatiranju uši boste prejeli v hmeljarskih informacijah in na tehnoloških 
sestankih hmeljarjev. V kolikor so kakšen nejasnosti, se obrnite na IHPS, na Oddelek za varstvo 
rastlin.  
 
Preglednica 1: Dovoljeni sistemični insekticidi za zatiranje hmeljeve listne uši na hmelju v letu 2016 

     

Varnostni pas 
od meje brega 
voda 1. in 2. 

reda (m) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija
/ 

odmerek 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj 

v 
rastni 
dobi 

Šobe 
klasičn

e 

Šobe 
Agroto

p TD 

Chess 50 WG pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat  

Confidor SL 2005 

zaloge v uporabi do 
1.7.2016 

imidaklopri
d 

0,6 l/ha 35 1-krat  

Confidor 70 WG6 
imidaklopri

d 
0,17 kg/ha 

zagotovlje
na s 

časom 
uporabe 

1-krat  

Kohinor SL 2005 
imidaklopri

d 
0,6 l/ha 35 1-krat  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat  

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
0,007-0,01 % 

(0,25 l/ha) 
21 2-krat 40 20 

Movento SC 100* 
spirotetra

mat 
0,3-1,5 l/ha 21 1-krat 15 (5)  

5Pripravka Confidor SL 200 in Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt. Oba 
pripravka lahko v rastni dobi na isti površini uporabimo le 1-krat letno! 
6Pripravek Confidor 70 WG se uporablja samo za mazanje trt! 
*Movento SC 100 ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati 
od 1.5.-1.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, ga morate naročiti pri distributerju Bayer 
d.o.o./Hmezad Exim d.d. 
Sistemičen insektici in akaricid Movento SC 100 uporabljamo v naslednjih odmerkih:  
BBCH 31-37 (hmelj doseže 10 do 70 % končne višine) = 0,3-0,95 l/ha 
nad BBCH 37 se uporablja v odmerku 0,95 -1,5 l/ha 
Najvišji odmerek 1,5 l/ha se uporabi v primeru,ko želimo sočasno zatirati uši in pršice. 
 
Hmeljev bolhač 
 
V nekaterih hmeljiščih je še vedno prisotna večja populacija hmeljevega bolhača. Hmelj sicer v tem 
času hitro prirašča, vendar v primeru, da vam bolhač z objedanjem zmanjšuje listno površino in 
posledično povzroča škodo, ukrepajte z navodili posredovani v prejšnji št. Hmeljarskih informacij. 
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Hmeljeva pršica 
 
V nekaterih hmeljiščih, ki rastejo na lahkih pečenih tleh, se na spodnjih mestih že najdejo prve ličinke 
hmeljeve pršice, ki jo trenutno najdemo v sledovih. Pri pregledih hmeljišč na hmeljevo listno uš, 
bodite pozorni tudi na hmeljevo pršico.  
V letošnjem letu imamo na razpolago nove akaricide, katere smo pridobili z izrednim dovoljenjem. 
Sredstvo, ki ima izredno dovoljene ni mogoče kupiti v prosti prodaji, zato si jih morate priskrbeti 
pravočasno pri distributerju. Upamo, da ste to že storili, da boste imeli akaricid na razpolago v času, 
ko ga bo potrebno aplicirat.  
Na tem mestu vas naj opozorimo, da je uporaba sredstev,ki imajo status izrednega dovoljenje, 
dovoljeno uporabljati v predpisanem roku, to je 120 dni v letu pridobitve izrednega dovoljenja. Za 
ta sredstva je potrebno posebej voditi evidenco in jo ob koncu sezone posredovati distributerju, 
kjer ste kupili sredstvo! Vsekakor pa je potrebno paziti, da kupujete sredstva, ki so opremljena v 
skladu z zakonodajo, potrebujejo uradno etiketo v slovenskem jeziku. 
 
Preglednica 2: Dovoljeni akaricidi za zatiranje hmeljeve pršice na hmelju v letu 2016 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Varnostni pas od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Nissorun 10 WP 
heksitiazok

s 
1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Acramite 480 
SC* 

bifenazat 1,0 l/ha 14 1-krat 30 15 (5) 

Kanemite SC** acekvinocil 1,2-3,6 l/ha 21 1-krat 40  

Movento SC 
100*** 

spirotetra
mat 

1,5 l/ha 21 1-krat 15 (5)  

*Acramite 480 SC ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati 
od 15.5.-15.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri 
distributerju Hmezad Exim d.d. Tretiranje z Acramite 480 SC je dovoljeno samo ponoči in sicer maks. 
4 ha hmeljišč/noč. 
**Kanemite SC ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati od 
15.5.-15.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri distributerju 
Hmezad Exim d.d.  
Akaricid Kanemite SC uporabljamo v naslendjih odmerkih:  
BBCH 35 (hmelj doseže 50 % končne višine) = 1,2 l/ha 
BBCH 59 (tik pred cvetenjem hmelja) = 3,0 l/ha 
BBCH 69 (konec cvetenja hmelja) = 3,15 l/ha 
BBCH 75 (vsi storžki razviti do polovice svoje običajne veliksoti) = 3,3 l/ha 
BBCH 79 (razvoj storžkov končan; skoraj vsi storžki so dosegli končno velikost) = 3,6 l/ha 
***Movento SC 100 uporabljen v odmerku 1,5 l/ha učinkuje tudi na hmeljevo pršico. 
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Koruzna vešča 
 
Metulje koruzne vešče že preko 35 let spremljamo s svetlobno vabo v hmeljišču SN5 na Inštitutu za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. V letošnjem letu koruzno veščo poleg lokacije v Žalcu, 
spremljamo s svetlobno vabo tudi v hmeljišču na Rojah pri Žalcu, kjer je zadnjih 8 letih množično 
prisotna. Na lokaciji Žalec, smo s spremljanjem koruzne vešče pričeli v maju. Prve metulje smo v Žalcu 
ulovili 20. maja. V noči na četrtek je bilo na svetlobno vabo ulovljenih že 10 metuljev. V teh dneh, ko 
se pričakuje toplo vreme, bo posledično tudi let metuljev intenziven. Potencial vešče je letos 
ponovno velik, saj imamo v okolici Žalca še vedno prisotno koruznico iz lanskega leta, kljub temu, da 
velja od konca aprila 2016 nov Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki daje zakonsko podlago inšpektorjem 
za ustrezno ukrepanje. O prvih najdbah gosenic in nadaljnjih ukrepih zoper zatiranja, vas bomo 
obvestili. Prve gosenice lahko pričakujemo že v naslednjem tednu. Bodite pozorni v svojih nasadih, 
kjer ste običajno imeli težave z veščo, še posebej hmeljišča na širšem žalskem območju, kot seveda 
tudi izven. Predvidevamo, da bodo  prva aplikaciji z registriranimi insekticidi v prvi dekadi junija. 
Prednost v tem času bi dali pripravku Lepinox plus. 
 
PREGLEDI CERTIFICIRANIH MATIČNIH HMELJIŠČ 
 
V teh dneh smo pričeli z uradnimi pregledi certificiranih matičnih hmeljišč v katerih izvajamo tudi 
uradna vzorčenja na viruse. Vsi lastniki matičnih hmeljišč ste o pregledih predhodno obveščeni. Na 
tem mestu pa naj vas ponovno opozorimo, da je potrebno matično hmeljišče označiti v skladu s 
Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja in sicer začetek in konec matičnega 
hmeljišča na obeh straneh hmeljišča. V kolikor hmeljišče ne bo ustrezno označeno, ne bomo izvedli 
uradnih pregledov. 
 

M. Pavlovič: POVPRAŠEVANJE PIVOVARN ŠE VEDNO OMOGOČA SKLEPANJE UGODNIH POGODB O 
PRODAJI HMELJA   
 
V treh letnih zasedanjih Mednarodne hmeljarske organizacije, predstavniki hmeljarjev in trgovcev s 

hmeljem izmenjujejo tržne informacije iz najpomembnejših držav pridelovalk glede obsega hmeljišč, 

ocen pridelka hmelja, sprememb in vzrokov povpraševanja po hmelju, sortah hmelja, zalogah, 

prodaji.... Na sestanku v drugi polovici aprila 2016 v Parizu, je bilo v predstavitvi poročil in kasnejši 

razpravi zaznati zmeren optimizem napovedi razmer v hmeljarstvu za 2016.  

Povečano povpraševanje po aromatičnih in dišavnih (flavor) sortah hmelja je v 2015 globalno 

spodbudilo obnovo hmeljišč za okoli 9 %. V 2015 so države članice IHGC uradno prijavile 50.500 ha 

skupnih površin hmeljišč (oz. 51.200 ha na globalni ravni) – od tega 4.850 ha prvoletnikov. Pridelek 

hmelja 2015 znaša 86.700 t – v povprečju pa 1,69 t /ha. V zadnjih 15 letih je bil podobno nizek 

pridelek le še 2013 – 1.63 t/ha. Povprečna ocena pridelka grenčic (alfa-kislin) v hmelju je bila 7.800 t. 

Statistika površin hmeljišč (ha), pridelave hmelja (t) in proizvodnje grenčic (t) v Sloveniji za obdobje 
od 2001 do 2015. 
Na območjih Rusije, Kitajske, Japonske in Brazilije beležimo v 2015 upad pivovarske proizvodnje. V 

ZDA in Evropi je drugače.  Kot odgovor na še vedno izrazito povečevanje proizvodnje piva v hitro-

rastočih ameriških in evropskih pivovarnah in s tem posledično povpraševanje po aromatičnih in 

dišavnih sortah hmelja, je pričakovano v 2016 največji del obnove hmeljišč (57 %) v ZDA – po oceni 

2.440 ha. O obnovah hmeljišč v 2016 so poročale še Nemčija (1.200 ha), Češka (360 ha), Poljska (80 

ha)… Za Slovenijo smo v aprilu ocenjevali obnovo na 125 ha. Uradni obseg prvoletnikov v sredini  
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maja 2016 pa je 150 ha. Skupna površina hmeljišč v Sloveniji tako zaradi vzporednih krčitev obsega 

1.448 ha. Na svetovni ravni pa velja spomladanska ocena povečanja površin hmeljišč za 3.380 ha -  na 

skupaj 53.900 ha. Naslednja ocena bo na voljo konec julija -  na seji IHGC v Freisingu, v ZRN. Po 

lanskoletni suši v Evropi, kjer so bili hmeljarji v povprečju ob več kot tretjino pridelka, so bile aprilske 

napovedi letine 2016 precej zadržane.  

 

 

 
Iz večine držav so na seji poročali o pretežno že za več let vnaprej prodanem hmelju. V ZDA 

ocenjujejo, da so 98 % pričakovanega pridelka prodali že za leto 2016, 2017 in 2018. Za leti 2019 in 

2020 so že prodali 80 %, do 2021 pa 50 % predvidenega (v letu ocene povprečnega) pridelka hmelja. 

Podobno so večino hmelja prodali tudi nemški, češki in angleški hmeljarji. Iz razprave na seji v Parizu 

je bilo razvidno, da se ravni cen za posamezne sorte hmelja sicer razlikujejo – predvsem glede na 

pričakovane hektarske pridelke. So pa omenjene cene vsekakor omogočale kritje vseh stroškov 

pridelave hmelja – vključno z možnim zaslužkom. Največkrat so v razpravi omenjali potrebne oz. 

želene prihodke od prodaje hmelja na ha - kjer je v času povečanega povpraševanja po hmelju, 

potrebno v ceno hmelja vračunati tudi izdatke za nove investicije v razširitev pridelave in nakup 

strojev in opreme.  Pri nas, v Sloveniji, so ocenjene količine prodanega hmelja nižje, a tovrstne 

špekulacije v trenutnih tržnih razmerah za zdaj še niso »kaznovane«. Se pa lahko tržne razmere hitro 

spremenijo – še posebej, ko bo v začetku poletja že več podatkov o svetovni letini hmelja 2016.  

Na seji v Parizu so bili prisotni predstavniki iz 8 držav pridelovalk in 8 hmeljarskih oz. trgovskih 

podjetij – članic Mednarodne hmeljarske organizacije. Poleg analize tržnih razmer, so teme sestanka 

vključevale še (i) povzetek komisije za harmonizacijo predpisov s podatki o administrativnem 

sodelovanju med ZDA in EU, (ii) pobudo o poenotenju 3-kodnega označevanja vseh sort hmelja, (iii) 

napoved naslednjih sestankov IHGC 29.7. 2016 v Freisingu, 7.11.2016 v Nürnbergu ter okvirnem 

programu naslednjega kongresa IHGC v juliju 2017 v ZDA ter (iv) razpravo o statutarnih formalnostih 

članstva v organizaciji. Podrobnejši zapis dogodka je zabeležen tudi v spletnih dokumentih 

Mednarodne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org). 

 

http://www.ihgc.org/
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Rast in razvoj hmelja  

Na IHPS že več let spremljamo rast in razvoj hmelja na treh sortah - Savinjskem goldingu, Aurori in 
Celei. Savinjski golding je v tem času na IHPS visok slabe 3m (BBCH 33),  Aurora 4 m (BBCH 35) in 
Celeia 4,5 m  (BBCH 36). Vse sorte so nadoknadile zaostanek v rasti, ki je bil v začetku rastne dobe 
tako, da so sedaj na povprečju višine zadnjih treh let. Prav tako vam v spodnjih grafih prikazujemo 
gibanje temperature (°C) ter padavin (mm) v obdobju zadnjih 7 dni za lokacijo Žalec. Naj vas ponovno 
opozorimo, da lahko podrobnejše podatke za posamezno lokacijo kakor tudi urna gibanja temperatur 
in padavin najdete na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3 

 

 

 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3
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Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v začetku meseca junija na lokaciji Žalec še 
presegale kritično mejo vendar so v naslednjih dne padle pod no na ostalih lokacijah pa so upadle že 
v zadnjih dneh maja. Kljub temu je potrebno poudariti, da so trenutno ugodne razmere za razvoj 
hmeljeve peronospore zato je potrebno takoj ko bo mogoče hmeljišča zaščititi. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Še vedno, mestoma najdemo kuštrave poganjke, zato vas ponovno opozarjamo, da le – te zatrete z 
uporabo pripravkov Aliette, Aliette flash ali Aliette WG. Mnogi hmeljarji ste z aplikacijo fungicidov 
odlašali tako, da ste opravili le eno škropljenje z omenjenimi pripravki. Opozarjamo vas, da je 
potrebno škropljenje obvezno po 7-ih do 10-ih dneh ponoviti! Odmerek prilagodite višini hmelja pri 
uporabi klasične količine vode med 300 in 400 l/m višine hmelja. Posebej pozorni bodite v nasadih 
sort Savinjski golding, Dana, Styrian Gold ter Styrian Wolf in Styrian Cardinal, ki spadajo med 
občutljive sorte na primarno okužbo hmeljeve peronospore. V nasadih, kjer ste že opravili škropljenja 
proti primarni okužbi in kljub temu najdete na listih pege ali celo kuštravce vam svetujemo, da 
ponovno uporabite enega od pripravkov skupine Aliette v 0,25% konc.  
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Hmeljeva listna uš  
 
Prelet krilatih uši na hmelj še ni končan. V naslednjih dneh pričakujemo, da se bo zaključil. Prelet uši 
je bil v primerjavi z lanskim letom manjši, populacije uši v večini hmeljišč še niso presegle praga 
škodljivosti. Višina hmelja je različna po sortah območjih in v večini primerov še ni presegla glavnine 
listne mase 4 metrov. Tako vam priporočamo, da z uporabo sistemičnih insekticidov še počakata, v 
kolikor je mogoče, in njihovo uporabo planirate po 20. juniju. 
 

 
Graf 1: Primerjava preleta krilatih uši na hmelj v letu 2015 in 2016 
 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih našli v drugi polovici maja. Njena populacija v večini 
hmeljišč ni presegla praga, so pa hmeljišča, kjer jo zlahka najdemo višje od 2 metrov in tudi več kot 
20-30 gibljivih pršic/list. Pri pregledih hmeljišč bodite pozorni na pršico, da se boste v času uporabe 
sistemičnih insekticidov lahko pravilno odločili glede uporabe akaricidov. 
 
Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče je v letošnjem letu na lokaciji Roje pri Žalcu zelo številčen (graf 2). Tako 
vsem hmeljarjem predvsem na širšem območju Žalca, Roj, Gotovelj, Vrbja, priporočamo skrben 
pregled hmeljišč in ko opaziti prve izvrtine uporabite enega izmed spodaj navedenih sredstev v 
preglednici. V naslednjih dneh, od 10. junija dalje, pričakujemo večje število izlegli gosenic glede na 
model in takrat ukrepajte z uporabo FFS. 
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Graf 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in Roje pri Žalcu v letu 2016, v primerjavi 

z letom 2015 
 
Tako vse pridelovalce predvsem na širšem območju Žalca, Roj, Gotovelj opozarjamo, da pregledujete 
svoje nasade in ob večjem pojavu gosenic uporabite enega izmed sredstev navedenih v preglednici 1. 
Prednost v tem času bi dali pripravku Lepinox plus v odmerku 1,0 kg/ha. Gre za kontaktno sredstvo z 
želodčnim delovanjem, zato je potrebno aplikacijo izvesti zelo dosledno. Za dobro učinkovitost 
Lepinox se priporoča pH raztopine 6,5.  
 
Preglednica 1: Registrirani insekticidi za zatiranje koruzne vešče na hmelju v letu 2016 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine 
od meje brega 
voda 1. in 2. 

reda (m) 

Šobe 
klasičn

e 

Šobe 
Agroto

p TD 

Karate Zeon 5 
CS 

lambda-
cihalotrin 

0,007-0,01 
% (0,25 

l/ha) 
21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,0035-
0,005 % 

(0,125 l/ha) 
14 2-krat 50  

Lepinox plus 

Bacillus 
Thuringhien

sis var. 
Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potreb
na 

3-krat   
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Dopolnjen seznam FFS za hmelj za leto 2016 
 
Obveščamo vas, da je z dnem 6.6.2016 na spletni strani IHPS (www. Ihps.si) dostopen dopolnjen 
seznam FFS za hmelj za letošnje leto. Seznam FFS v hmeljarstvu je dopolnjen s fungicidom Revus, ki je 
sedaj pridobil redno registracijo v hmeljarstvu. Na seznamu FFS je dodan kontakten insekticid Karis 
10 CS z aktivno snovjo lambda-cihalotrin, katerega lahko uporabljate za zatiranje hmeljevega 
bolhača, listnih uši in gosenic koruzne vešče. Kot novost je spremenjen maksimalni odmerek pri 
fungicidu Cuprablau Z 35 WP, katerega lahko uporabite 2-krat letno v odmerku 5,5 kg/ha. 
 

 
B. Čeh: GNOJENJE Z ŽVEPLOM IN IZOGIBANJE KLORIDOM 
 

Rastline poleg najbolj znanih hranil dušika, fosforja in kalija zahtevajo tudi večjo količino žvepla, 

kalcija in magnezija in manjše količine številnih drugih elementov. Gnojenje z žveplom je aktualna 

tema, saj je depozit tega hranila iz zraka na kmetijska zemljišča zaradi strožjih zahtev glede čistilnih 

naprav majhen. Poleg tega se žveplo iz tal tudi izpira (ocenjeno na 20-60 kg/ha letno, lahko do 200 

kg/ha), tla pa ga lahko od enega do naslednjega leta skladiščijo le malo. Prav tako apnenje in uporaba 

fosfatnih gnojil znižata vsebnost mineralizirane oblike žvepla v tleh z vplivom na izmenjalne procese.  

Potrebe hmelja po žveplu  

Vsebnost žvepla v tleh je odvisna od količine humusa, mineralizacije organske snovi v tleh in poljščin, 

ki se na določeni njivi vrstijo, do pomanjkanja pa pogosteje prihaja na površinah z intenzivno 

pridelavo in majhnim vnosom organskih gnojil. Po nemških podatkih s hmeljem odnesemo 12 kg/ha 

S, glede na analize IHPS je bil v letu 2014 odvzem s hmeljem med 6 in 11 kg/ha S glede na sorto in 

lokacijo. 

Dovolj žvepla – večji odvzem dušika 

Žveplo se izkorišča skupaj z dušikom. Če je na razpolago dovolj žvepla, rastline črpajo več dušika in 

pridelek je obilnejši. Za izkoristek 10 do 15 kg dušika porabi rastlina 1 kg žvepla. Dovolj žvepla v tleh 

povečuje izkoristek gnojenja z dušikom, oziroma obratno, pomanjkanje žvepla vpliva na zmanjšanje 

učinkovitosti izrabe dušika.  

Kalijev klorid ali kalijev sulfat? 

V letih 2014 in 2015 smo na IHPS izvedli poskus v hmeljišču, v katerem smo primerjali vpliv gnojenja 

spomladi s kalijevim kloridom, v primerjavi s kalijevim sulfatom, ki poleg kalija vsebuje 18 % S, na 

pridelek hmelja. Vsa druga agrotehnika v poskusu je bila enaka za vsa obravnavanja. Pridelek je bil 

večji na parcelah, kjer smo uporabili kalijev sulfat v primerjavi s parcelami, kjer smo uporabili kalijevo 

sol, oziroma kjer nismo uporabili nobenega kalijevega ali žveplovega gnojila.  Je pa kalij v kloridni 

obliki cenejši … Če vzamemo v obzir podatek, da se oba, sulfat in klorid, močno spirata, je rešitev za 

uporabo v hmeljiščih kot na dlani: če vzamemo kot kalijevo gnojilo kalijev klorid, le-tega potrosimo v 

hmeljišče jeseni, pa se čez zimo znebimo nezaželenih kloridov. Če pa vzamemo kalijev sulfat (Kalijev 

sulfat, Patentkali, NPK gnojila s kalijem v sulfatni obliki …), ga potrosimo v začetku junija, da hmelj 

čim bolje izkoristi sulfat za svojo prehrano. V obeh primerih mu priskrbimo kalij.  

V primeru uporabe kalijevega klorida rastlinam žveplo priskrbimo s katerim drugim gnojilom 

(amonsulfat, amosulfan, superfosfat, Alga S KR+, Bokasulf, nekaterimi apnenimi gnojili …). Bodite pa  
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pozorni na obliko, v kateri je žveplo. Kot 'gnojilo' deluje le sulfatna oblika (SO4) in ne elementarno 

žveplo (S).    

Vendar odveč pretiravanje z gnojili, ki vsebujejo žveplo 

Potrebno pa je vedeti, da z gnojenjem z žveplom ne smemo pretiravati, saj lahko to zelo negativen 

vpliv. Če izberete eno gnojilo, ki vsebuje sulfat, bo to dovolj – naredite izračun, koliko žvepla ste 

vnesli v tla, da ne bo prišlo do nasprotnega učinka, kot ste ga želeli.  

 

B. Čeh: GNOJENJE Z DUŠIKOVIMI GNOJILI V JUNIJU 
 

Poleg klasične odločitve za gnojenje hmelja z dušikom v treh obrokih z gnojili KAN ali/in Urea (50 

kg/ha N zadnja dekada maja (KAN) + 70 kg/ha N tik pred začetkom hitre rasti hmelja v juniju (KAN 

ali Urea) + 50 kg/ha N v začetku cvetenja (KAN)) se vse več uporabljajo dušikova gnojila s podaljšanim 

delovanjem, s čimer se izognemo vsaj enemu hodu po hmeljišču. Sirflor uporabimo v začetku maja v 

količini 120 kg/ha N,  Energiko pa uporabimo v zadnji dekadi maja v količini 140 kg/ha N. NGoo se 

aplicira v začetku maja (140 kg/ha N), sicer je njegovo delovanje predolgo. Pri vseh treh variantah 

potrosimo še KAN tik pred začetkom hitre rasti hmelja (okrog 10. junija). Energiko in NGoo 

vsebujeta tudi sulfat, tako da je to eden od načinov, da vnesete v hmeljišče tudi to hranilo. Vsekakor 

pa potem ne pretiravajte, da bi v tem letu potrosili na primer še kalijev sulfat oziroma katero drugo 

gnojilo, ki vsebuje sulfat.  

 

A. Čerenak, M. Oset Luskar, S. Radišek, I. J. Košir: NOVI REGISTRIRANI SORTI HMELJA – STYRIAN 
CARDINAL IN STYRIAN WOLF 
 
IHPS je v mesecu aprilu prejel odločbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (Uprava 
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) o vpisu dveh novih sort hmelja z imenom Styrian 
Cardinal (žlahtniteljska oznaka 30/96) in Styrian Wolf (žlahtniteljska oznaka 74/134) v sortno listo RS, 
po predhodni potrditvi sortne komisije MKGP na osnovi opazovanj IHPS. 
 
Hkrati vas obveščamo, da sta sorti Styrian Cardinal in Styrian Wolf v postopku zaščite sorte, zato 
IHPS kot žlahtnitelj sorte in nosilec intelektualne lastnine ne dovoljuje razmnoževanja omenjene 
sorte za namen sajenja izven območja Slovenije. Isto pravilo velja tudi za sorti Styrian Gold in 
Styrian Eureka. 
 
Ne glede na to, da smo o lastnostih obeh sort poročali že ob različnih srečanjih ter o varstvu pred 
boleznimi in škodljivci že v predhodnih Hmeljarskih informacijah, podajamo za obe sorti njune 
glavne značilnosti.  
 
Na podlagi dvoletnih opazovanj sorte Styrian Wolf in Styrian Cardinal na 3 lokacijah preizkušanja, 
lahko zaključimo, da negativnih odstopanj pri rasti in razvoju rastlin nismo opazili. Stopnje fenofaz 
razvoja (začetek pojava cvetnih nastavkov in cvetenja) so bile v primerjavi s sorto Aurora opažene v 
zamiku tedna dni pri S. Cardinalu, in tudi do deset dni pri S. Wolfu. Tehnološko zrelost so rastline S. 
Cardinala dosegle v povprečju v zadnjih dneh avgusta oz. prvih dneh septembra, medtem ko so 
rastline S. Wolfa dozorele nekaj dni kasneje, v prvi dekadi septembra. Karakteristike storžka (videz, 
zraščenost, aroma) so pozitivne za obe sorti, storžki so pri S. Wolfu značilno zbiti. 
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Opazovanja in meritve so pokazale, da sorti dosegata višji pridelek in vsebnost alfa-kislin kot 
standardna sorta (Aurora), in sicer smo pri S. Cardinal določili med 10,0 – 15,0 % in S. Wolf 13,5 – 
18,5 % alfa-kislin v suhi snovi hmeljnih storžkov. Prav tako imajo storžki obeh sort specifično sestavo 
eteričnega olja, z izrazito izraženo ne-hmeljno aromo tudi v pivu, ki predstavlja pomemben vidik in 
trend pivovarske industrije.  
 
Ocenjevanja odpornosti na škodljive organizme so pokazala naslednje lastnosti: 
 

 
Škodljiv organizem 

Odpornost 
 

Styrian Wolf Styrian Cardinal 
 

Verticilijska uvelost – blaga oblika Srednja Srednja 

Verticilijska uvelost – letalna oblika Nizka Nizka 

Hmeljeva peronospora –  
primarna okužba 

Nizka Srednja 

Hmeljeva peronospora –  
sekundarna okužba 

Visoka Visoka 

Hmeljeva pepelovka Visoka Nizka 

Ostali škodljivi organizmi Brez posebnosti Brez posebnosti 

 
Pri ostalih sortah v preizkušanju, ki so prav tako že v pridelavi, in so označene kot 214/61, 105/220 in 
102/44, posebnosti v razvoju ne opažamo. Vsekakor pa bomo tudi v tekočem letu nadaljevali s 
temeljitejšimi opazovanji vseh novih sort in sort, ki so še v preizkušanju ter vas o njih obveščali. 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Rast in razvoj hmelja  

Na IHPS že več let spremljamo rast in razvoj hmelja na treh sortah - Savinjskem goldingu, Aurori in 
Celei. Savinjski golding je v tem času na IHPS dosegel cca. 70 % višine opore  (BBCH 37), dočim sta 
Aurora in Celeia že dosegli vrh opore (BBCH 38). Vse sorte so povprečju priraščale med 10 in 12 cm 
na dan. Prav tako vam v spodnjih grafih prikazujemo gibanje temperature (°C) ter padavin (mm) v 
obdobju zadnjih 7 dni za lokacijo Žalec. Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše podatke 
za posamezno lokacijo kakor tudi urna gibanja temperatur in padavin najdete na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3 

 

 

 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3
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Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te prisotne na vseh lokacija vendar pod kritično 
mejo. Kljub temu je potrebno poudariti, da so trenutno ugodne razmere za razvoj hmeljeve 
peronospore zato je potrebno hmeljišča zaščititi. 

 

 
 

 
 

Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Pri škropljenju proti ušem vam tako svetujemo,  da preventivno dodate pripravek Delan 700 Wg  v 
polnem odmerku 1,2 kg /ha. Povsod tam kjer pa na listih opazite pege in imate še na razpolago 
enega od pripravkov iz skupine Aliette  uporabite le tega v 0,25 % koncentraciji odmerek 
preračunajte glede na višino hmelja ter omenjeni pripravk uporabite med 4 in 4,5 kg /ha.  
 
Hmeljeva pepelovka  
 
V letošnjem letu so prav tako ugodni vremenski pogoji za razvoj hmeljeve pepelovke. Bolezen se v naših 
razmerah običajno prične pojavljati v času polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih občutljivih sort 
kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek. Letos pa je že moč bolezen v tem času zaslediti na omenjenih 
občutljivih sortah. Zato vam svetujemo, da vsi , ki imate nasade občutljivih sort svetujemo, da pričnete s 
preventivno uporabo pripravkov na osnovi žvepla. V tem času uporabite polovični odmerek žvepla to je 3 kg 
/ha  
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Hmeljeva listna uš  
 

 

Obveščamo vas, da je prelet krilatih uši na hmelj končan. Dolžina preleta v letošnjem letu je bila 42 

dni. Intenziteta preleta v primerjavi z lanskim letom ni bila velika. 

 

 
Graf 1: Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2016 (polna črta) v primerjavi z letom 2015 (prekinjena črta) 

 
 
 
Populacija hmeljeve listne uši v večini hmeljišč ni velika, pa vendar je glede na fenološko fazo razvoja 
hmelja čas za uporabo sistemičnih insekticidov, v kolikor jih že niste uporabili. Pozorni bodite še 
posebej v matičnih hmeljiščih, da uši pravočasno zatrete, saj so uši prenašalke virusov.  
V letošnjem letu imate na razpolago poleg že poznanih sredstev na osnovi a.s. imidakloprid (Confidor 
SL 200, ki ga smete uporabiti le do 1.7.2016, še Kohinor SL 200), Chess 50 WG (a.s. pimetrozin) ter 
Teppeki (a.s. flonikamid). Odmerki posameznih insekticidov in karence so navedene v preglednici 1. 
Za letošnjo sezono smo z izrednim dovoljenjem oz. z dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu, 
pridobili nov sistemičen insekticid Movento SC 100, ki ima stransko delovanje tudi na pršico. Kot smo 
vas že obvestili, pripravek ni v prosti prodaji, zato si ga morate zagotoviti pri distributerju Bayer 
d.o.o./Exim d.d. Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 trenutno uporabimo v odmerku 
0,95 do 1,0 l/ha. V primeru, da želimo sočasni učinek tudi za pršico, je potrebno Movento SC 100 
uporabiti v višjem odmerku in sicer do 1,5 l/ha. Po aplikaciji z Moventom bodo na listih še prisotne 
uši/pršice, ki pa se ne prehranjujejo, dokončen učinek delovanja omenjenega sredstva bo viden v 5-7 
dni po aplikaciji. 
Priporočamo vam, da v letošnjem letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste jo uporabili 
v lanskem letu, da kolobarite med sredstvi in s tem preprečili prehiter nastanek odpornosti oziroma 
rezistence. Opozorimo vas naj, da pred uporabo insekticidov okrog hmeljišča zmulčite oziroma 
pokosite cvetočo podrast v skladu z navodili za uporabo, ki so navedena na vsakem FFS.  
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Preglednica 1: Dovoljeni sistemični insekticidi za zatiranje hmeljeve listne uši na hmelju v letu 2016 

     

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Chess 50 WG pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat  

Confidor SL 2005 

zaloge v uporabi do 

1.7.2016 
imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Kohinor SL 2005 imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat  

Movento SC 100* spirotetramat 0,3-1,5 l/ha 21 1-krat 15 (5)  
5Pripravka Confidor SL 200 in Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt. Oba pripravka lahko v 

rastni dobi na isti površini uporabimo le 1-krat letno! 

 
 
Hmeljeva pršica 
 

Populacija hmeljeve pršice je v letošnjem letu manjša v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, 
vendar jo najdemo skoraj v vsakem hmeljišču. Pri pregledih hmeljišč bodite pozorni na pršico, da se 
boste v času uporabe sistemičnih insekticidov lahko pravilno odločili glede uporabe akaricidov. Za 
pregled si vzemite dovolj časa, da natančno pregledate svoja hmeljišča, na vseh višinah hmelja, saj je 
pršica v večini hmeljišč že prisotna. V naslednjih dneh bo čas za uporabo akaricidov.  
V letošnjem letu smo z izrednim dovoljenjem pridobili 2 akaricida in sicer Kanemite SC ter Acramite 
480 SC, ki nista na razpolago v prosti prodaj, zanju ste morali oddati pred časom posebno naročilo 
distributerju Exim d.d. Na razpolago imate tudi akaricid z aktivno snovjo abamektin (Vertimec Pro), 
za katerega opažamo slabše delovanje na določenih območjih Savinjske doline, zaradi njegove 
večletne uporabe. Nissorun 10 WP (a.s. heksitiazoks) ima v letošnjem letu spremenjeno registracijo 
in sicer ga uporabite v višjem odmerku in sicer 1,5 kg/ha, uporabiti pa ga po novem smete le 1-krat 
letno. Kanemite SC v tem času glede na fazo razvoja hmelja uporabite v odmerku najmanj 1,5 l/ha 
(glejte opombe pod preglednico 2). Kanemite SC ima odlično delovanje na ličinke in nimfe, dobro 
deluje na odrasle pršice, ima pa tudi stransko delovanje na jajčeca. Kanemite ima kontaktno in 
želodčno delovanje. Kanemite SC odlično deluje pri nižjih temperaturah. Za akaricid Kanemite bi vas 
radi opozorili, da ga ne puščate na vročem oz. soncu, še posebej ne v avtomobilu. Kanemite SC se 
lahko meša z insekticidi in fungicidi, razen z a.s. al-fosetil (Aliette). 
Akaricid Milbeknock (a.s. mibemektin) še vedno nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato se 
glede njegove morebitne uporabe dogovorite s svojim kupcem hmelja. 
 
Pri uporabi akaricidov pazite na varnostne razdalje od vodnih virov, potokov, rek, kot je navedeno v 
preglednici 2. Če uporabljate šobe Agrotop TD, se varnostni pas ustrezno zmanjša.  
 
O vseh dilemah in nejasnostih glede pršice se lahko obrnite na Inštitut, Oddelek za varstvo ratslin, 
kamor lahko vsak dan do 8. ure zjutraj prinesete v pregled liste hmelja, ki jih boste nabrali v svojih 
hmeljiščih. Listi naj predstavljajo povprečen vzorec, nabran na različnih mestih v hmeljišču in na vseh 
višinah hmelja (spodaj, v sredini in zgoraj). 
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Preglednica 2: Registrirani akaricidi za zatiranje hmeljeve pršice na hmelju v letu 2016 
Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)  

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Nissorun 10 WP 
heksitiazok

s 
1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Acramite 480 
SC* 

bifenazat 1,0 l/ha 14 1-krat 30 15 (5) 

Kanemite SC** acekvinocil 1,2-3,6 l/ha 21 1-krat 40  

*Acramite 480 SC ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati 
od 15.5.-15.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri 
distributerju Hmezad Exim d.d. Tretiranje z Acramite 480 SC je dovoljeno samo ponoči in sicer maks. 
4 ha hmeljišč/noč. 
 
**Kanemite SC ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati od 
15.5.-15.9.2016. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri distributerju 
Hmezad Exim d.d.  
Akaricid Kanemite SC uporabljamo v naslednjih odmerkih:  
BBCH 35 (hmelj doseže 50 % končne višine) = 1,2 l/ha 
BBCH 59 (tik pred cvetenjem hmelja) = 3,0 l/ha 
BBCH 69 (konec cvetenja hmelja) = 3,15 l/ha 
BBCH 75 (vsi storžki razviti do polovice svoje običajne velikosti) = 3,3 l/ha 
BBCH 79 (razvoj storžkov končan; skoraj vsi storžki so dosegli končno velikost) = 3,6 l/ha 
 
 
Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče prve generacije, ki še vedno traja, je bil v letošnjem letu na lokaciji Roje 
pri Žalcu zelo številčen (graf 2), se pa v teh dneh zmanjšuje in je primerljiv z lanskim letom.  
Še vedno velja opozorilo vsem hmeljarjem, še posebej na območju Žalca, Roj, Gotovelj, Vrbja, da 
pregledujete svoja hmeljišča in v primeru, ko opaziti izvrtine, uporabite za to registrirana sredstva; 
prednost dajemo insekticidu Lepinox plus, ki nima stranskega delovanja na predatorje. V kolikor ste 
sredstvo Lepinox plus že uporabili, je priporočljivo pri rednih pregledih hmeljišč, spremljati 
morebitne nadaljnje poškodbe od gosenic. Za ostala pridelovalna območja hmelja v Sloveniji 
zaenkrat nismo opazili posebnosti glede poškodb od gosenic koruzne vešče prve generacije. 
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Graf 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in Roje pri Žalcu v letu 2016, v primerjavi z letom 2015 

 

Viroidna zakrnelost hmelja  
 

V tem obdobju se na rastlinah že razvijajo tipični bolezenski znaki, ki jih na hmelju povzročata  
virusom podobna organizma »Citrus bark cracking viroid (CBCVd)« in Hop stunt viroid (HSVd). 
Bolezenska znamenja vključujejo izrazito zaostajajo rastlin v rasti ter zbito rast glavnih in stranjskih 
poganjkov. Značilno bolezensko znamenje predstavlja tudi intenzivnejše poganjanje stranjskih 
poganjkov ter blago rumenenje listne mase predvsem v zgornjem delu rastlin. V nadaljevanju 
vegetacije se pojav bolezenskih znamenj stopnjuje tako, da rastline ne dosežejo višine žičnice, listi 
ostajajo manjši in nekoliko mehurjasti, storžki pa deformirani in nepopolno razviti. Bolezen se 
prenaša izključno mehansko oz. z rastlinskim sokom, ki ostane na orodju in opremi, s sadilnim 
materialom, hmeljevino ter ostalimi ne-razgrajenimi ostanki rastlin.  
Obolele rastline ni možno pozdraviti, zato je ključnega pomena, da jih čim prej odkrijemo in 
odstranimo iz nasada. Ob odkritju bolezni v nasadu je potrebno nemudoma odstraniti nadzemne 
dele obolelih rastlin in 2 sosednji rastlini v isti vrsti, saj so okužene rastline kužne po celotni površini. 
Prav tako okužene rastline v tem času razvijejo najvišje koncentracije viroidov, kar pomeni visoko 
tveganje za nadaljnje širjenje. Ob uničenju nadzemnih delov rastlin hkrati opravimo premaz 
bazalnega dela trt na prerezu s totalnim herbicidom, da povzročimo propad korenike, ki jo lahko 
odstranimo po obiranju. V ta namen je registriran herbicidni pripravek Touchdown System4 (15% 
konc.) podjetja Syngenta. Na mesto obolele rastline postavite količek, da lahko v okviru 
sistematičnega nadzora opravimo evidenco ter potrditvene analize iz korenike. Okužene nadzemne 
dele lahko najhitreje uničimo z zakopom (globina min. 0.5m), ki ne sme biti na vodovarstvenem 
območju I. reda. Možen je tudi sežig ali pa odvoz na javno deponijo ob predhodnem dogovoru z 
podjetjem Simbio d.o.o., ki vam na določeno mesto dostavi kontejner. Ob delu v nasadih ne pozabite 
na razkuževanje delovne opreme, pri izbiri razkužila pa priporočamo uporabo razkužila Virocid v 2% 
konc. V mesecu juliju IHPS prične s sistematičnem nadzorom, katerega namen je predvsem pomoč 
pri hitrem odkrivanju žarišč, evidenca in strokovna podpora. Ker z nadzorom ne moremo pregledati 
vseh površin je potrebno, da pridelovalci tudi sami redno spremljate svoje nasade in v primeru 
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najdbe sumljivih rastlin obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel 03 71 21 600), da opravimo 
laboratorijsko analizo in vam podrobnejše svetujemo glede nadaljnjih ukrepov. 
 
Verticilijska uvelost hmelja 
 

Konec junija bomo pričeli z vsakoletnim izvajanjem sistematičnih pregledov hmeljišč na okuženih 
območjih s katerim nadzorujemo pojav in širjenje letalne oblike verticilijske uvelosti hmelja. Nadzor 
bo v letu 2016 ciljno usmerjen pregledom že okuženih hmeljišč, nasadom, ki so ponovno posajeni na 
karantenske premene in nasadom v katerih nas boste pridelovalci sami opozorili na obolele rastline. 
Pred vsakim območnim pregledom hmeljišč vas bomo telefonsko obvestili, da boste seznanjeni z 
našim obiskom. Pri omejevanju hmeljeve uvelosti je ključnega pomena, da ste hmeljarji, tako kot do 
sedaj, tudi sami pozorni na pojav uvelih rastlin, saj le s pravočasnim odkritjem manjših žarišč uspemo 
upočasniti širjenje te bolezni. Med najbolj prepoznavna bolezenska znamenja verticilijske uvelosti 
spada rumenjenje in odmiranje listov pri čemer se listni robovi obrnejo navzgor, prizadeti listi pa ob 
dotiku odpadejo. Razvoj te bolezni se prične na spodnjem delu rastline in času 1-2 tednov prizadene 
celotno rastlino. Ob prerezu obolelih trt v spodnjem delu rastline je vidno rjavo prevodno tkivo. Ob 
pojavu sumljivih rastlin obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel 03 71 21 600), da opravimo 
laboratorijsko analizo in vam svetujemo glede nadaljnjih ukrepov.   
 

 
 
B. Čeh: SETEV PODSEVKOV/PODORIN V HMELJIŠČA - POVEČEVANJE ORGANSKE SNOVI V TLEH IN S 
             TEM POZITIVEN VPLIV NA RODOVITNOST TAL 

 

 
 
Organska snov v tleh je eden najbolj pomembnih parametrov rodovitnosti tal. Močno izboljšuje 
strukturo tal, s čimer se poveča tudi kapaciteta tal za zadrževanje vlage - organska snov lahko namreč 
nase veže do petkrat več vode, kot je njena masa - boljša je zračnost tal, uravnava se temperaturni 
režim tal. Organska snov veže nase hranila v izmenljivi obliki ter tako omogoča preskrbo 
mikroorganizmov in rastlin. Bolj plitva kot so tla in večji delež peska kot imajo, manj vode sicer lahko 
skladiščijo in na takšnih tleh se seveda motnje zaradi suše pojavijo najhitreje, vendar pa ne glede na 
tip tal lahko z ohranjanjem in povečevanjem vsebnosti organske snovi v njih vplivamo pozitivno na  
njihovo sposobnost za zadrževanje vode.  
Ker imajo hmeljišča v glavnem preskrbljenost z organsko snovjo bolj na spodnji meji še ustrezne, je 
ves čas potrebno delovati v tej smeri, da se le-ta nivo vsaj ohranja, saj se vsebnost humusa v tleh le 
počasi povečuje. Poleg tega je hmelj okopavina, pod katero se letno v tleh razgradi veliko organske 
snovi. Zato bi morali hmeljišča letno pognojiti z 20 t/ha hlevskega gnoja. Ker pa veliko hmeljarjev 
nima lastnega hlevskega gnoja, je elegantna rešitev aplikacija dehidriranih in peletiranih organskih 
gnojil, ki se jih letno potrosi 1-2 t/ha in so preprosta za uporabo, raztrosi se jih lahko s trosilcem 
mineralnih gnojil, obenem pa imajo znano sestavo ter naj ne bi vsebovala semen plevelov, gliv in 
patogenov.  
Poleg tega je zelo priporočljiva vsakoletna setev podsevkov - podorin. Le-te vežejo hranila iz tal nase, 
tvorijo organsko snov in pri njihovem zaoravanju na ta način v tla vnesemo organsko snov, ne pa tudi 
nobenih dodatnih hranil.  
V hmeljišče podsevke posejemo v medvrstni prostor, običajno po zadnjem obsipanju hmelja v 
začetku julija. Vsekakor počakamo, da so tla primerno vlažna oziroma na napoved padavin, sicer 
rastline ne bodo ustrezno vzniknile in se začele razvijati. Kot podsevki so primerne rastline, ki imajo 
hitro začetno rast in kratko rastno dobo, pri tem pa tvorijo veliko organske mase, tako nadzemne kot 
podzemne. Sejemo krmno oljno redkev, krmno repico ali krmno ogrščico, še bolj pa so primerne 
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mešanice različnih vrst, saj na ta način podsevek običajno bolje uspeva – razbohotijo se vrste, ki jim 
trenutne razmere najbolj ustrezajo. Zelo ustrezne so tudi metuljnice, ki poleg tega, da tvorijo veliko 
organske mase, sploh v tleh, vežejo še dušik iz zraka v tla. Če ste v programu KOPOP, operacija 
Hmeljarstvo, je setev podorine eden od obveznih ukrepov. Pred odločitvijo, kaj sejati, pa v tem 
primeru najprej preverite v tehnoloških navodilih, katere vrste so na seznamu tega ukrepa.  
Cvetoče podorine ali mešanice, ki jih vsebujejo, sejemo časovno tako, da do obiranja hmelja ne 
zacvetijo. Hmeljišča pa moramo v vsakem primeru pregledati najmanj pred vsako aplikacijo 
fitofarmacevtskih sredstev. V kolikor podorina namreč med rastno dobo hmelja kljub vsemu 
zacveti, jo je potrebno pred nanašanjem fitofarmacevtskih sredstev zmulčiti. 
V primeru hmeljišč, ki so okužena z verticilijsko uvelostjo hmelja, so kot podorine primerne le 
enokaličnice, kot so sudanska trava in sirki, saj ostale rastline spadajo med gostitelje te nevarne 
bolezni.       
Podsevki vežejo nase hranila iz tal, ki so tam ostala po spravilu pridelka in bi se sicer lahko izgubila iz 
sistema tla-rastlina. Na ta način tudi zaviramo rast in bohotenje plevelov ter zablatenje tal v času 
obiranja hmelja, ko je pri dobri pokrovnosti olajšana vožnja v nasadih. Podsevek jeseni ali spomladi 
zaorjemo v tla. Prezimne vrste omogočajo, da so tla pokrita in bolj zavarovana pred erozijo tudi čez 
zimo.   
 

 

M. Pavlovič,: INDUSTRIJSKA KONOPLJA - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJAH                                                              
 
Dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu omogočajo večji prihodek in dodatno zaposlitev na kmetijah. 

Velikokrat pa za odločanje o izbiri dodatnih proizvodnih programov ni na voljo dovolj informacij o 

tržnih razmerah, ponudniki izdelkov iz dopolnilnih dejavnosti pa so tako velikokrat prepuščeni sami 

sebi. Podobni problemi so tudi na trgu konopljinih surovin in izdelkov.  

Tedensko lahko spremljamo članke o konoplji. S tem tudi strokovno okolje prepoznava njeno 

gospodarsko donosnost in vsestransko uporabnost. Na trgu najdemo na tisoče različnih izdelkov iz 

konoplje za uporabo v industriji, obrti, zdravstvu, veterini, agroživilstvu, prometu, energetiki. 

Povpraševanje po konopljinih izdelkih narašča, kar daje možnosti trženja konopljinih izdelkov, ti pa 

predstavljajo podjetniške priložnosti tudi za kmetije v Sloveniji.  

V Sloveniji je povpraševanje po konopljinih predivih, ki pa jih nihče ne proizvaja in to kljub obstoječim 

kapacitetam v predilnicah. Tako uvažamo konopljin tekstil in vlakna, kar predstavlja za slovensko 

kmetijstvo neizkoriščeno priložnost. Surovine za tekstilno industrijo bi tako lahko v večjem obsegu 

pridelovali tudi v Sloveniji. Tudi v okviru obstoječih hmeljiščih v premeni (293 ha v 2016). V 

nadaljevanju je predočenih nekaj ekonomskih informacij za razmislek in lažjo presojo pri izbiri 

pridelave industrijske konoplje, kot morebitne dopolnilne dejavnosti tudi na hmeljarskih kmetijah.  

Cene za konopljino drobljeno slamo, za vlakna ali za izolacijsko gradbeni material se zelo razlikujejo. 

Ker v Sloveniji ni opaznega povpraševanja po konopljinih vlaknih, tudi težje ocenimo tržno ceno. Za 

tono drobljene konopljine slame, ki jo lahko uporabljamo kot gradbeni oz. izolacijski material, 

ocenjujemo v letu 2015 tržno ceno na okoli 100 EUR. Ker pa je trg sorazmerno majhen, je velika 

večina konopljine slame in tako tudi vlaken ostala na njivah, ali pa so jo uporabili namesto slame v 

živinoreji. Pri predvidenem pridelku 3.000 kg/ha bi tako lahko znašali prihodki stranskih proizvodov 

300 EUR/ha.   

Po drugi strani pa je trg s konopljinimi semeni v Sloveniji že dokaj dobro razvit, saj se število 

ponudnikov konopljinih semen, pogače in olja vseskozi povečuje. Cena sušenega konopljinega 
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semena se je v letu 2015 gibala od 1,70 do 2,50 EUR/kg, kolikor so znašale uvozne cene. Kljub 

sorazmerno velikemu porastu pridelovanja konoplje v Sloveniji, še vseeno uvozimo veliko semena iz 

tujine. Največ semena uvažamo iz Romunije, Francije in Madžarske, ki so tudi največje pridelovalke 

konoplje v EU. Povprečni pridelek slovenskih pridelovalcev konoplje v letu 2015 je znašal okoli 1.000 

kg/ha. Cene na trgu pa nihajo predvsem zaradi sezonskih nihanj pridelave. Tako je bila jeseni cena za 

kilogram semena 1,70 EUR/kg, spomladi pa je znašala že 2,50 EUR/kg, saj je na trgu semen 

primanjkovalo.  

Kot prihodek pri pridelavi industrijske konoplje lahko upoštevamo tudi višino subvencij 276 EUR/ha, 

kolikor sta znašala plačilna pravica in dodatek za zeleno komponento za leto 2015. 
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Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 

Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek  

Naklada: 300 izvodov.   , št.  

 

ISSN 1408 – 4775                          Letnik 33 , št. 9                 13. julij 2016 

 

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov (slika 1) je razvidno, da so spore prisotne na večini lokacij pod kritično mejo, razen na 
lokaciji Založe. V Savinjski dolini in na širšem območju je hmelj prešel v fazo intenzivnega polnega 
cvetenja - Savinjski golding BBCH 67 (odprtih je 70% cvetov), Aurora BBCH 65 (odprtih je 50% cvetov) 
in Celeia BBCH 63 (odprtih je 30% cvetov). 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Kritična meja je v času cvetenja 10 ulovljenih spor v štirih dneh za občutljive sorte pa 5. Svetujemo 
vam, da takoj opravite prvo škropljenje v cvet. Cvetenje je razvojna faza hmelja, ki je najobčutljivejša 
za okužbe s to boleznijo, zato je pomembno, da s škropljenjem ne odlašate. V kolikor v nasadih 
nimate težav s hmeljevo peronosporo imate možnost uporabe pripravkov, Delan 700 WG  v odmerku 
1,2 kg /ha, enega od bakrovih pripravkov, ki ga uporabite v skladu z navodili iz letošnjega seznama 
dovoljenih FFS za varstvo hmelja ali pripravek Ortiva v odmerku 1,6 l/ha. Ponovno pa vas 
opozarjamo, da povsod tam kjer pa na listih opazite pege in imate še na razpolago enega od 
pripravkov iz skupine Aliette  uporabite le tega v 0,25 % koncentraciji odmerek v tem času je med 5- 
6 kg/ha odvisno od bujnosti nasada ali pa pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha. Uporaba pripravka 
Revus je dovoljena samo  2 - krat letno. 
 
Hmeljeva pepelovka  
 

Kot smo vas že v prejšnjih Hmeljarskih informacijah opozorili so v letošnjem letu ugodni vremenski 
pogoji za razvoj hmeljeve pepelovke. Bolezen se v naših razmerah običajno prične pojavljati v času 
polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek. Pri škropljenju tako preventivno uporabite enega žveplovih pripravkov v odmerku 6 kg/ha. V 
kolikor pa imate v nasadih že prisotno pepelovko pa poleg pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi 
Systhane 20 EW v odmerku 1,5l/ha. Omenjeni pripravek lahko uporabite največ 2- krat letno.  
 
 
Hmeljeva pršica 
 

V nasadih pozorno spremljajte pojav hmeljeve pršice in v kolikor je le ta prisotna ukrepajte v skladu z 
navodili iz prejšnjih hmeljarskih informacij. 
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hmeljarske informacije 
Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 

Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek  

Naklada: 300izvodov.   , št.  

 

ISSN 1408 – 4775                          Letnik 33 , št. 10                26. julij 2016 

 

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

V spodnjih grafih (slika 1) je prikazan ulov spor v zadnjem obdobju. Spore so prisotne na vseh 
lokacijah tik pod kritično mejo, razen na lokaciji Radlje kjer le to presegajo. V Savinjski dolini in na 
širšem območju je hmelj pri sortah Savinjski golding (BBCH 75 - napol razviti storžki, storžki so vidni, 
medli) in Aurora (BBCH 73 - začetek razvoja storžkov, 30% storžkov) prešel v fazo formiranja storžkov, 
pri Celeiah pa se zaključuje cvetenje (BBCH 69 - konec cvetenja). 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Svetujemo vam, da v teh dneh opravite drugo škropljenje v cvet. V kolikor v nasadih nimate težav s 
hmeljevo peronosporo vam v prvi vrsti svetujemo uporabo enega od bakrovih pripravkov, ki ga 
uporabite v skladu z navodili iz letošnjega seznama dovoljenih FFS za varstvo hmelja na voljo pa 
imate tudi pripravka, Delan 700 WG  ki ga uporabite v odmerku 1,2 kg /ha, ali pripravek Ortiva v 
odmerku 1,6 l/ha. Med omenjenimi pripravki kolobarite. Ponovno pa vas opozarjamo, da povsod tam 
kjer na listih opazite pege in imate še na razpolago enega od pripravkov iz skupine Aliette  uporabite 
le tega v 0,25 % koncentraciji odmerek v tem času je med 5,5- 6,25 kg/ha odvisno od bujnosti nasada 
ali pa pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha. Uporaba pripravka Revus je dovoljena samo  2 - krat letno. 
 
Hmeljeva pepelovka  
 

Pri pepelovki velja še naprej opozorilo iz prejšnjih hmeljarskih informacij. Bolezen se v naših 
razmerah običajno prične pojavljati v času polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih 
občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek. Pri škropljenju tako preventivno uporabite 
enega žveplovih pripravkov v odmerku 6 kg/ha. V kolikor pa imate v nasadih že prisotno pepelovko 
pa poleg pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi Systhane 20 EW v odmerku 1,5l/ha. Omenjeni 
pripravek lahko uporabite največ 2- krat letno.  
 
 
Hmeljeva pršica 
 

Na splošno lahko rečemo, da v tem času hmeljeva pršica ni množično prisotna v hmeljiščih vendar 
velja še naprej  opozorilo, da pozorno in natančno spremljajte pojav hmeljeve pršice v nasadih in v 
kolikor je le ta prisotna ukrepajte v skladu z navodili iz hmeljarskih informacij št 8. 
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Koruzna vešča 
 

Na svetlobnih vabah v Žalcu in na Rojah že dober teden beležimo ulov metuljev koruzne vešče 2. 
generacije (graf 1). Trenutno še nismo našli prvih izleglih gosenic druge generacije tako, da v teh 
dneh, ko boste aplicirali predvsem fungicide, ni upravičeno dodajanje Lepinox-a ali Karate-ja. O 
primernem času uporabe pripravkov za zatiranje omenjene škodljivke vas bomo obvestili v eni od 
naslednjih številk hmeljarskih informacij. 
 

 

 
Graf 1: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in na Rojah v letu 2016, v primerjavi z 
letom 2015 
 

 
 

 
I. J. KOŠIR: UMERJANJE VLAGOMEROV                                                                                                               
 

V letošnjem letu bomo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo umerjali vlagomere za določanje 
vlage v hmelju. Vlagomere lahko oddate na oddelku za agrokemijo in pivovarstvo do 10. 08. 2016. 
Cena za umerjanje vlagomera je 30,78 EUR. Obveščamo vas, da po navedenem datumu ne bo več 
možno izvajati umerjanja vlagomerov.  
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Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 
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ISSN 1408 – 4775                          Letnik 33, št. 11                11. avgust 2016 

 

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

Iz ulova spor je razvidno (slika 1), da so  le te prisotne na vseh lokacijah nad kritično mejo.  Od zadnje 
napovedi škropljenja je na različnih lokacijah v Savinjski dolini ter na širšem pridelovalnem območju 
padlo med 47 in 100 mm dežja, ki so izprali fungicidi nanos. Prav tako pa je na širšem območju 
savinjske doline hmelj v povprečju pri sorti Savinjski golding prešel v fazo BBCH 84 -86 kar pomeni, da 
so storžki v  fazi dozorevanja, kompaktnih je med 40 in 60 %  storžkov, Aurora je v fazi BBCH 78 – 79 
kjer se razvoj storžkov zaključuje, pri Celeiah pa se intenzivno razvijajo storžki BBCH 73 – 75. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
 
Svetujemo vam, da takoj ko bo mogoče opravite škropljenje proti hmeljevi peronospori. V kolikor v 
nasadih nimate težav s hmeljevo peronosporo vam za zaključna škropljenja svetujemo uporabo 
pripravka, Delan 700 WG  v odmerku 1,2 kg /ha. Drugače lahko škropljenje opravite tudi z  enim od 
bakrovih pripravkov, ki ga uporabite v skladu z navodili iz letošnjega seznama dovoljenih FFS za 
varstvo hmelja uporaba določenih bakrovih pripravkov je omejena na 2 oz. 3 kratno uporabo letno 
na voljo pa imate tudi pripravek Ortiva, ki ga uporabite v odmerku 1,6 l/ha vendar vas opozarjamo 
na karenco, ki znaša za omenjeni pripravek 28 dni in pride v poštev samo za pozne sorte, ki jih boste 
obirali po 10 septembru. Vsi ostali pripravki za varstvo hmelja proti hmeljevi peronospori imajo 
karenco 14 dni. Ponovno pa vas opozarjamo, da povsod tam kjer na listih opazite pege uporabite 
enega od pripravkov iz skupine Aliette  v odmereku v 6,25 kg/ha ali pa pripravek Revus v odmerku 
1,6 l/ha. Uporaba pripravka Revus je dovoljena samo  2 - krat letno. 
 
Hmeljeva pepelovka  
 
Pri pepelovki velja še naprej opozorilo predhodnih hmeljarskih informacij. Bolezen se v naših 
razmerah običajno prične pojavljati v času polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih 
občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek. V ugodnih pogojih , ki so letos pa lahko 
prizadene tudi ostale sorte.  Pri škropljenju tako preventivno uporabite enega žveplovih pripravkov v 
polnem odmerku 7,5 kg/ha.  V letošnjem letu imate na voljo tudi nov pripravek Vitisan, ki prav tako 
preventivno deluje na hmeljevo prepelovko. Uporablja se ga v odmerku 12 kg/ha njegova prednost 
pa je karenčna doba, ki znaša 1dan. V kolikor pa imate v nasadih že prisotno pepelovko pa poleg 
pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi Systhane 20 EW v odmerku 1,5l/ha. Omenjeni pripravek 
lahko uporabite največ 2- krat letno. Opozorimo vas naj tudi na karence, ki znašajo za žveplove 
pripravke 8 dni za Systhane 20 EW pa 14 dni. 
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Hmeljeva pršica 
 
Hmeljeva pršica trenutno v večini hmeljišč ni množično prisotna, priporočamo vam, da za 
ugotavljanje njene prisotnosti namenite več časa, da ugotovite dejansko prisotnost. V primerjavi z 
zadnjimi nekaj leti, ko smo jo zlahka našli, jo moramo letos v večini hmeljišč zelo iskati, da jo najdete. 
Vzemite si čas za natančen pregled na vseh višinah, predvsem v zgornjem delu hmelja, od 4-6 
metrov, kjer je mestoma zlahka najdemo. V tem času je potrebno poleg primarnih, pregledovati tudi 
sekundarne liste in lističe ob kobulah hmelja. V primeru, da na listih najdete v povprečju po več kot 1 
pršico je potrebno uporabiti akaricid v skladu s seznamom dovoljenih akaricidov. V mislih morate 
imeti, da boste nekatere nasade hmelja obirali šele čez en mesec, do takrat se lahko v hmeljiščih 
pršica prerazmnoži in če je ne bomo pravočasno zatrli, povzroči gospodarsko škodo. Sedaj je skrajni 
čas za uporabo akaricidov. V tem času bi dali prednost akaricidoma, ki imata krajšo karenco Acramite 
480 SC (14 dni) in Kanemite SC (21 dni). Njuno uporabo, z odmerki in karenčno dobo navajamo v 
spodnji preglednici. 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj 

v 
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasičn

e 

Šobe 
Agroto

p TD 

Acramite 480 SC bifenazat 1,0 l/ha 14 1-krat 30 15 (5) 

Kanemite SC acekvinocil 3,6 l/ha 21 1-krat 40  

 
Naj vas opozorimo, da je potrebno akaricid Acramite 480 SC uporabiti v nočnem času (maksimalno 4 
ha/noč). Pri njegovi uporabi je potrebno zagotoviti dobro omočenost vseh zelenih delov, zmulčiti 
cvetočo podrast okrog hmeljišča, upoštevati varnostni pas do voda 1. reda, ki je 30 metrov in 2. reda, 
kjer je pas 15 metrov. Po aplikaciji z Acramit-om lahko vstopite v nasad, ko so rastline suhe. Kot pri 
vseh FFS, je potrebno uporabiti osebno varovalno opremo, rokavice, maske, dolgi rokavi, idr. 
Acramite 480 SC je kontakten, selektiven akaricid s hitrim delovanjem (pršica se preneha 
prehranjevati že v cca. 3 urah). Končen efekt, pogin pršice, lahko pričakujete v 3- 4 dneh. Acramite 
480 SC deluje na vse mobilne stadije pršice, delno ima tudi ovicidno delovanje (zatira jajčeca). 
Acramite 480 SC nima negativnega delovanja na predatorske pršice, kar je v skladu s smernicami 
integriranega varstva.  
Akaricid Kanemite SC ima podobno delovanje kot Acramite 480 SC, predvsem na vse gibljive stadije 
pršice in delno tudi na jajčeca. 
 
 
Koruzna vešča – 2. generacija 
Let metuljev koruzne vešče 2. generacije se je letos  pričel v začetku julija, kar je za teden prej kot v 
lanskem letu. V juliju je bil let v primerjavi z lanskim letom manj številčen, pa vendar smo imeli do 
druge dekade julija na lokaciji Žalec maks. ulov 30 metuljev na noč. V primerjavi z lanskim letom se je 
intenziteta ulova prevesila v konec julija in začetek avgusta, ko smo ulovili na lokaciji Žalec tudi do 
100 metuljev na noč. Populacija koruzne vešče je na svetlobni vabi na Rojah pri Žalcu za 1,5-krat 
višja v primerjavi z lokacijo Žalec. Prav tako pa opažamo več mikrolokacij, kjer so množično prisotne 
poškodbe koruzne vešče 1. generacije in kjer se pričakuje množičen pojav tudi druge generacije. 
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Graf 1: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu v letu 2016, v primerjavi z letom 2015 
 
V določenih hmeljiščih že najdemo posamezne izvrtine od gosenic 2. generacije in sicer na steblih, v 
naslednjih dneh bodo sledile tudi poškodbe na storžkih in stranskih panogah hmelja. Let metuljev 
koruzne vešče 2. generacije običajno traja vse do sredine septembra. Ob trenutni populaciji koruzne 
vešče in vremenskih razmerah so izpolnjeni vsi pogoji za njen nemoten razvoj in posledično lahko ob 
neukrepanju na širšem območju Savinske doline pričakujemo tudi poškodbe na hmelju. Svetujemo 
vam, da glede na vaše izkušnje in predvsem, če imate v hmeljiščih poškodbe od prve generacije, ob 
uporabi fungicidov dodate enega od spodaj navedenih pripravkov za zatiranje koruzne vešče. Za 
zatiranje gosenic imate na razpolago kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS z želodčnim delovanjem, 
katere uporabite v primeru, da imate v hmeljiščih poleg gosenic koruzne vešče, prisotne tudi 
hmeljeve bolhače. V nasprotnem primeru, če nimate v hmeljišču prisotne bolhače, lahko uporabite 
pripravek Lepinox plus, ki ima želodčno delovanje na gosenice koruzne vešče. Pripravek Lepinox plus 
ni temperaturno občutljiv na morebitno prehitro izhlapevanje kot Karate. Lepinox plus nima karence 
oziroma čakalne dobe in ga smete uporabiti 3-krat letno na isti površini. 
 
Preglednica: Registrirani insekticidi za zatiranje koruzne vešče na hmelju v letu 2016 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj 

v 
rastni 
dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Karate Zeon 5 
CS 

lambda-
cihalotrin 

0,25 l/ha 21 2-krat 40 20 

Lepinox plus* 

Bacillus 
Thuringhiens

is var. 
Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potreb
na 

3-krat   

*ne deluje na hrošče hmeljevega bolhača 
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Hmeljev bolhač - poletna generacija 
 
V drugem tednu julija smo v posameznih nasadih hmelja opazili prve hrošče hmeljevega bolhača 
poletne generacije. Opažamo, da je vsako leto prisoten na površinah, kjer ga običajno nismo našli. 
Bolhač je v tem času prisoten na mladih listih in že oblikovanih storžkih, na višini cca. 4-5 m, 
predvsem na sorti Celeia. Njegova populacija bo v avgustu še narašča. Na zgodnjih sortah hmelja kot 
so Savinjski Golding, STY Gold in Aurora njegovo prisotnost ne opazimo na listih, temveč je trenutno 
skrit v storžkih hmelja s katerim se prehranjuje. Preglejte hmeljišča in kjer boste našli veliko 
hmeljevega bolhača, uporabite insekticid Karate Zeon 5 CS.  
Opozorimo vas naj, da je uporaba insekticida Karate Zeon, ki ima 21 dni karenco in ga je na istem 
zemljišču dovoljeno uporabiti le 2-krat letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem 
in vetrovnem vremenu! Ker je sredstvo nevarno za čebele, je pred njegovo uporabo potrebno 
zmulčiti cvetočo podrast okrog hmeljišč! Pazite, da Karate Zeon uporabite 40 metrov proč od vodnih 
površin, le v primeru uporabe šob z zmanjšanim zanašanjem, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov.  
 

 
M. Oset Luskar: SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETOŠNJEM LETU                                                                                                               
 

 

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, smo 4. 
avgusta začeli spremljati parametre tehnološke zrelosti na več lokacijah pri Savinjskem goldingu. 
Tehnološko zrelost bomo spremljali še pri sortah Aurora, Styrian gold, Celeia, Styrian Cardinal in 
Styrian Wolf. Spremljanje dinamike parametrov tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa 
suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) izvajamo na več pedološko in krajevno 
različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje. Vzorčenja se izvajajo v 
časovnem intervalu od 3 do 4 dni.  
Rezultate vzorčenj tehnološke zrelosti vam bomo tudi v tej sezoni sporočali v Hmeljarskih 
informacijah. Podatki bodo dostopni tudi na spletni strani IHPS, ki jih ažuriramo ob torkih in petkih 
po 15 uri.  
 
V kolikor želite imeti informacijo o stanju v vašem hmeljišču, vas pozivamo, da upoštevate spodnja 
navodila za vzorčenje. Cena analize na vsebnost alfa-kislin je 46,00 EUR brez DDV; cena analize na 
vsebnost vlage je 10,00 EUR brez DDV. 

Vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin  
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.  
Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s 
pokrovom (okrog 5 – 10 g svežih storžkov), ki jih dobite na inštitutu. V primeru dežja ali rose se 
vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne damo v analizo, jih je potrebno hraniti v hladilniku 
največ do naslednjega dne. 
Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5 - 2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec 
storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo 
nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se 
vzorci lahko nabirajo. 
Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo vsak dan do 13. ure. Upravna stavba IHPS, prvo 
nadstropje.  
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Vsebnost vlage v storžkih pri Savinskem goldingu je na vzorčenih lokacijah še nad 81 %. Masa 
storžkov počasi narašča in je 7 g/100 storžkov, večletno povprečje za to sorto je 14 g. 
Vsebnost alfa-kislin je na spremljanjih lokacijah dosega vrednost do 2,7 % na zračno suhe storžke. 
Glede na vremensko napoved, ki za naslednji teden ne predvideva ekstremnih vremenskih pojavov 
pričakujemo, da bo trend zorenja storžkov počasi napredoval.  
Svetujemo vam, da se za začetek obiranja sorte Savinjski golding in seveda kasneje za ostale sorte 
odločate individualno glede na stanje v vaših nasadih.  Upoštevajte tudi izteke karenc.  
 
 
M. Pavlovič: V PRIČAKOVANJU NADPOVPREČNE SVETOVNE LETINE HMELJA V 2016 
 
Tudi tokrat je oris tržnih razmer v hmeljarstvu zbir različnih tujih poslovnih poročil organizacij 

pridelovalcev in trgovskih hiš, predstavljenih na poletnem sestanku Mednarodne hmeljarske 

organizacije (www.ihgc.org). Ta je bil konec julija v Brižinah, oz. v bavarskem Freisingu, kjer se lahko 

pohvalijo tudi z najstarejšo pivovarno na svetu Weihenstephan – iz leta 1040.  

 

Že tretje leto zapored predstavlja rdečo nit tržnih informacij prevladujoče povpraševanje po hmelju 

rastočih malih in obrtniških pivovarn – tako v ZDA, kot tudi v Evropi in s tem posledično intenzivna 

obnova hmeljišč z aromatičnimi in dišavnimi sortami. Iz predstavljenih poletnih statistik Mednarodne 

hmeljarske organizacije IHGC/IHB razberemo, da so ameriški hmeljarji letos povečali površine za 

nadaljnjih 3.227 ha (+18 %) - v zadnjih 3 letih pa že za 7.280 ha, s čimer so se s skupaj 21.534 ha še 

bolj utrdili na prvem mestu v pridelavi hmelja. Tudi letos so intenzivno obnavljali hmeljišča le z 

aromatičnimi in dišavnimi sortami (Citra +624 ha, Cascade +483 ha, Simcoe +442 ha, …). V Nemčiji 

poročajo za 2016 o še večji obnovi hmeljišč kot v 2015 (1.281 ha). Razširili so jih na skupno 18.598 ha. 

Podobno kot lani, so tudi letos najbolj obnovili visokogrenčično sorto Herkules (+732 ha) in dišavno 

sorto Mandarino Bavario (+139 ha). Na Češkem so obnovili 347 ha in obdelujejo skupaj 4.783 ha. V 

Sloveniji pa imamo z obnovo 149 ha v pridelavi skupaj 1.484 ha hmeljišč.  

 

Za boljše podjetniško odločanje o obnovah hmeljišč in prodaji hmelja je potrebno poleg različnih 

virov sprotnih tržnih informacij spremljati tudi trende večletnih tržnih razmer. Na sliki je za dobro 

desetletje prikazan spreminjajoči se razkorak s cikličnim nihanjem med globalno pridelavo grenčic in 

povpraševanjem pivovarn v svetu. Na osnovi teh nihanj, pa so se na trgu tudi z zamikom oblikovale 

cene tako za pogodbeni odkup, kot tudi prodajo prostih količin hmelja. Prispevki o tržnih razmerah s 

hmeljem iz preteklih let v Hmeljarskih informacijah in v reviji Hmeljar pa takšne spremembe še 

dodatno pojasnjujejo.  

 

Po sila skromni svetovni letini hmelja v 2015 – tako po pridelku, kot tudi po količini grenčic – so 

razmere v 2016 povsem drugačne. Za hmeljarstvo v Sloveniji je pomemben predvsem trg aromatičnih 

in dišavnih sort hmelja. Slika tržnih razmer v preteklih 3 letih - z razkorakom med svetovno ponudbo 

grenčic v 2015 (7.760 t) in ocenjenim povpraševanjem po alfa-kislinah (10.311 t), bo po obrani letini 

2016 precej spremenila podobo. Ponudba količin alfa-kislin v 2016 se bo precej približala 

ocenjenemu povpraševanju pivovarn.  

http://www.ihgc.org/
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Neznanka so še naprej zaloge produktov iz hmelja pri sicer maloštevilnih svetovnih trgovcih s 

hmeljem. Izpostaviti pa velja še komentarje s seje v Freisingu, da so si rastoče obrtniške pivovarne 

tudi že dolgoročno precej oskrbele zaloge hmelja za potrebe pričakovane rasti proizvodnje. Pri tem 

pa ostaja vprašanje - ali niso bile morda ocene številnih rastočih pivovarn o pričakovanih potencialih 

trga, oz. nadaljnji strmi rasti trga potrošnje pivcev »mlajših generacij« tudi v prihodnjih letih - 

nekoliko preveč optimistične. 

  

 
Slika2: Proizvodnja in povpraševanje po grenčicah 2003-2015 (E-malt.com, 08/2016) 

 
 
Mali oglas 
 
UGODNO PRODAM: 

- prebiralno - valčno mizo za hmelj  
- obiralni stroj wolf 220 z zmogljivostjo 250 – 350 trt/h in več različnih trakov za obiralni stroj  

 
    Kmetija Miha Marovt, 051 369 850 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

Iz ulova spor je razvidno (slika 1), da so  le te prisotne na večini lokacijah nad kritično mejo razen v 
Radljah kjer pa prag v zadnjih desetih dneh ni bil presežen.  V zadnjem tednu  je na različnih lokacijah 
v Savinjski dolini ter na širšem pridelovalnem območju padlo med 30 in 50 mm dežja, ki so izprali 
fungicidi nanos.  
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Svetujemo vam, da ponovno opravite škropljenje proti hmeljevi peronospori predvsem pri poznih 
sortah, ki jih boste obirali po 10. septembru. V kolikor v nasadih nimate težav s hmeljevo 
peronosporo vam za zaključna škropljenja svetujemo uporabo pripravka, Delan 700 WG  v odmerku 
1,2 kg /ha. Drugače lahko škropljenje opravite tudi z  enim od bakrovih pripravkov, ki ga uporabite v 
skladu z navodili iz letošnjega seznama dovoljenih FFS za varstvo hmelja. Uporaba določenih bakrovih 
pripravkov je omejena na 2 oz. 3 kratno uporabo Vsi omenjeni pripravki za varstvo hmelja proti 
hmeljevi peronospori imajo karenco 14 dni zato bodite pri škropljenju pozorni, da je ne prekoračite. 
Ponovno pa vas opozarjamo, da povsod tam kjer na listih opazite pege uporabite enega od 
pripravkov iz skupine Aliette  v odmereku v 6,25 kg/ha ali pa pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha. 
Uporaba pripravka Revus je dovoljena samo  2 - krat letno. 
 
Hmeljeva pepelovka  
 
Pri pepelovki velja še naprej opozorilo predhodnih hmeljarskih informacij. Pozorni bodite predvsem v 
nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek.  Pri škropljenju tako preventivno 
uporabite enega žveplovih pripravkov v polnem odmerku 7,5 kg/ha.  V letošnjem letu imate na voljo 
tudi nov pripravek Vitisan, ki prav tako preventivno deluje na hmeljevo prepelovko. Uporablja se ga v 
odmerku 12 kg/ha njegova prednost pa je karenčna doba, ki znaša 1dan. V kolikor pa imate v nasadih 
že prisotno pepelovko pa poleg pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi Systhane 20 EW v 
odmerku 1,5l/ha. Omenjeni pripravek lahko uporabite največ 2- krat letno. Opozorimo vas naj tudi 
na karence, ki znašajo za žveplove pripravke 8 dni za Systhane 20 EW pa 14 dni. 
 
Koruzna vešča – 2. generacija 
 
Kot smo vas že obvestili je bil let metuljev koruzne vešče 2. generacije v začetku avgusta številčen. V 
večini primerov ste zatiranje gosenic koruzne vešče 2. generacije že opravili. Po obilni padavinah je 
sredstva za zatiranje koruzne vešče poponoma izpralo. Glede na trenutne vremenske razmere, 
pogoste padavine in hladne noči, se je število ulovljenih metuljev na svetlobno vabo zmanjšalo. 
Imamo pa noči, ko smo v drugi polovici avgusta ulovili tudi od maks. 22 oz. 38 metuljev/noč. Let 
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metuljev je v tem času manjši kot v lanskem letu. Še vedno velja, da je populacija koruzne vešče na 
svetlobni vabi na Rojah pri Žalcu za cca. 1,6-krat višja kot v Žalcu na IHPS.  
 
 
 
Glede na trenutne vremenske razmere in na napoved vremena v naslednjih dneh, imajo odložena 
jajčeca koruzne vešče in nato gosenice dobre pogoje za razvoj, zato vam na poznih sortah hmelja, 
predvsem pri Celei, še priporočamo uporabo sredstev za zatiranje gosenic koruzne vešče. Na 
razpolago imate Karate Zeon 5 CS, ki ima karenco 21 dni in je za večino hmeljišč že prepozno. Karate 
smete uporabiti na eni površini le 2-krat. Tako vam v večini primerov ostaja le še sredstvo Lepinox 
Plus, ki ga smete na isti površini uporabiti 3-krat letno, nima pa omejitev pri karenci. 
 
 
 

 
Graf : Let metuljev koruzne vešče 2. generacije na svetlobni vabi v avgustu, Žalec 2016 in 2015 
 
Hmeljev bolhač - poletna generacija 
Populacija hmeljevega bolhača je v večini hmeljišč upadal, namreč v večini primerov, kjer je bil bolhač 
prisoten, ste ustrezno ukrepali. Tako trenutno ne opažamo večjih težav in poškodb na storžkih od 
hmeljevega bolhača in niti ni potreb po uporabi sredstev za njegovo zatiranje. Hkrati pa ste omejeni 
glede karence, saj ima insekticid Karate Zeon, ki ima dovoljenje za zatiranje hmeljevega bolhača, 
karenco 21 dni, kar je za večino hmeljišč za njegovo uporabo že prepozno. 
 
 

 
B. Čeh: SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETOŠNJEM LETU                                                                                                               
 
Poročanju o dozorevanju hmelja objavljamo na spletni strani IHPS od 11. avgusta dale, podatke 

osvežimo ob torkih in petkih po 15 uri. 

Savinjski golding je prešel v tehnološko zrelost na vzorčenih lokacijah 19. – 20. avgusta. Masa 100 
suhih storžkov je bila 9,1 do 9,3 g, dolžina storžkov pa 26,7 mm, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem 
hmelju je dosegla 3,1 do 3,9 %. 
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Storžki Aurore so bili pri zadnjih meritvah 23. avgusta 2016 že zaprti, nekaj je še bilo medlih, nekaj pa 
se jih je že odbijalo, nekaj že šumelo. Vlaga v storžkih je bila že pod 80 %. Storžki so v dneh pred tem  
 
 
vzorčenjem še pridobili na masi in dolžini. Vsebnost alfa-kislin je bila 7,0 do 10,5 % v zračno suhih 
storžkih. Glede na stanje na terenu in napoved vremena pričakujemo prehod te sorte v tehnološko 
zrelost na vzorčenih lokacijah v prihodnjih dneh, najverjetneje med tem vikendom. So pa letos 
lokacije s to sorto zelo različne glede dozorevanja glede na tip tal, čas rezi …   

Zato priporočamo, da se glede začetka obiranja v vaših nasadih odločate individualno - orientirate se 
glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov in pred odločitvijo prinesete vzorec storžkov v 
analizo vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte tudi izteke karenc. 

Storžki Styrian Golda so pri zadnjih meritvah 23. avgusta 2016 zaprti, zeleni, še kar nekaj je bilo 
medlih in drobnih, malo pa se jih je že odbijalo. Vsebnost vlage v storžkih je bila že pod 80 %, 
vsebnost alfa-kislin se je na vzorčeni lokaciji ustalila, vendar pa so storžki v dneh pred to meritvijo še 
zrastli in pridobili na masi. Glede na stanje na terenu in napoved vremena pričakujemo prehod te 
sorte v tehnološko zrelost v prihodnjih dneh, najverjetneje med vikendom. Priporočamo pa, da pred 
odločitvijo za obiranje počakate na podatke naslednjega vzorčenja, katerega podatki bodo na spletni 
strani na voljo v petek, 26. avgusta, oziroma prinesete vzorce storžkov na analizo vsaj na vsebnost 
vlage, sploh če se odločate, ali boste začeli z obiranjem Aurore ali Styrian Golda.  
Strožki Celeie imajo vsebnost vlage še nad 83 %, skoraj še 84 %.  
 
Za več informacij pokličite na IHPS dr. Barbaro Čeh .  
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G. Leskošek, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

Iz ulova spor je razvidno, da je  kritična meja na vseh lokacijah presežena.  Prav tako  je nedavno 
neurje s točo na različnih lokacijah v Savinjski dolini ter na širšem pridelovalnem območju padlo med 
50 in 100 mm dežja, izpralo fungicidi nanos tako, da hmelj ni več zaščiten. Svetujemo vam, da 
povsod tam kjer vam karence to dopuščajo  ponovno opravite škropljenje proti hmeljevi 
peronospori. Za zaključna škropljenja svetujemo uporabo pripravka, Delan 700 WG  v odmerku 1,2 
kg /ha. Drugače lahko škropljenje opravite tudi z  enim od bakrovih pripravkov, ki ga uporabite v 
skladu z navodili iz letošnjega seznama dovoljenih FFS za varstvo hmelja. Uporaba določenih bakrovih 
pripravkov je omejena na 2 oz. 3 kratno uporabo. Vsi omenjeni pripravki za varstvo hmelja proti 
hmeljevi peronospori imajo karenco 14 dni zato bodite pri škropljenju pozorni, da je ne prekoračite.  

Opozorimo naj vas tudi na varstvo prvo letnih nasadov in ukorenišč, kjer morate tudi v času obiranja 
dosledno izvajati varstvo hmelja. 

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Prav tako kot pri peronospori velja enako opozorilo tudi za hmeljevo  pepelovko. Povsod tam kjer 
vam karence dopuščajo predvsem pa v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek, opravite preventivno škropljenje z uporabo enega od žveplovih pripravkov v polnem 
odmerku - 7,5 kg/ha. Karence,  znašajo za žveplove pripravke 8 dni. V kolikor pa imate v nasadih že 
prisotno pepelovko pa poleg pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi Systhane 20 EW v odmerku 
1,5l/ha.  Vendar vas naj opozorimo, da lahko omenjeni pripravek uporabite največ 2- krat letno, 
karenca za Systhane 20 EW pa je 14 dni. 
 
V letošnjem letu imate na voljo tudi nov pripravek Vitisan, ki prav tako preventivno deluje na 
hmeljevo pepelovko, stranski učinek pa ima tudi na hmeljevo peronosporo in nekatere gniloživke, ki 
lahko pojavijo po toči. Uporablja se ga v odmerku 12 kg/ha njegova prednost pa je karenčna doba, ki 
znaša 1dan.  
 

 
B. Čeh: SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETOŠNJEM LETU                                                                                                               
 
Poročanju o dozorevanju hmelja objavljamo na spletni strani IHPS od 11. avgusta dale, podatke 
osvežimo ob torkih in petkih po 15 uri. 

Storžki Aurore so prešli v tehnološko zrelost med 25. in 29. avgustom tako v Savinjski dolini kot na 
Koroškem. Vsebnost alfa-kislin v ročno obranih storžkih se je glede na lokacijo vzorčenja ustalila pri 
6,9 do 11,7 % v zračno suhih storžkih. Masa 100 suhih storžkov je dosegla 10,4 do 11,9 g.  
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Tudi storžki Styrian Golda so te dni prešli v tehnološko zrelost.  
Pričakujemo da, bo sorta Styrian Wolf prešla v tehnološko zrelost v prihodnjih dneh. Priporočamo, 
da pred odločitvijo o obiranju počakate na rezultate naslednjega vzorčenja v četrtek, 1. septembra 
(rezultati bodo objavljeni na spletni strani v petek, 2. septembra). Enako velja za Bobek tako na 
lokaciji v Savinjski dolini kot na Koroškem.   
Storžki Celeie so zeleni, zaprti, a je še veliko medlih. Vsebnost vlage imajo še nad 81 % na vzorčenih 
lokacijah v Savinjski dolini, v Radljah še nad 82 %. Storžki pridobivajo na masi.  
V storžkih Styrian Cardinal se vsebnost alfa-kislin še vedno povečuje (trenutno je na vzorčeni lokaciji 
10,1 % v zračno suhem hmelju), prav tako še intenzivno rastejo in pridobivajo na masi. Storžki so 
zeleni in že zaprti, a so še medli in ne kompaktni.   
 
 

Priporočamo, da se glede začetka obiranja vsake posamezne sorte v vaših nasadih odločate 
individualno - orientirate se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov in pred odločitvijo 
prinesete vzorec storžkov v analizo vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte tudi izteke karenc. 

 
 
 
Za več informacij pokličite na IHPS dr. Barbaro Čeh .  
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M. Rak Cizej: OBVESTILO O POTEKU REGISTRACIJSKE ODLOČBE ZA FUNGICID DELAN 700 WG V 

HMELJARSTVU 

 

Fungicid Delan 700 WG je v letu 2015 izgubil registracijo v hmelju. V skladu z odločbo Uprave RS za 

varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin št.: U34330-78/2013/5 z dne, 13. 7. 2015, je odprodaja 

zalog fungicida Delan 700 WG, ki so opremljene s staro etiketo, na kateri je naveden tudi hmelj, še do 

31. 12. 2016. Uporaba zalog fungicida Delan 700 WG, ki so opremljene s staro etiketo in ki bodo dne 

31. 12. 2016 še na zalogi pri uporabnikih (hmeljarjih), je dovoljena do 31. 12. 2017.  

Tako si morate vsi hmeljarji, ki boste želeli uporabiti Delan 700 WG v naslednji rastni sezoni, kupiti 

Delan 700 WG s staro etiketo, na katerem je navedena uporaba tudi na hmelju, do konca leta 2016, 

namreč v nasprotnem primeru uporaba fungicida Delan 700 WG v letu 2017 v hmeljarstvu ne bo 

mogoča. 

 
M. Oset Luskar NAROČILA ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA – CSA   ZA LETO  2017 

 

Spoštovani hmeljarji, 

pozivamo vas, da tisti, ki nameravate obnoviti nasade v letu 2017 (jeseni) oziroma 2018 (spomladi) s 

certificiranimi sadikami hmelja - CSA, posredujete naročilo za potrebno  količino sadik. Naročila 

sprejemamo za naslednje sorte: AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, STYRIAN GOLD, 

STYRIAN EUREKA, STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL in STYRIAN EAGLE.  

Prav tako sprejemamo povpraševanja po sadilnem materialu sort v preizkušanju  - t.i. dišavni križanci 

(102/44, 105/220, 214/61).  

 

Naročila sprejemamo po vrstnem redu (datum naročila) do zapolnitve kapacitet. Informacije 

pridobite pri Moniki Oset Luskar osebno ali po tel.: 03/71-21-634, 041/894-635. 

 

Pojasnilo: 

IHPS prideluje sadike hmelja certifikata A po predhodnem naročilu. Kapaciteta razmnoževanja je 

odvisna od števila matičnih rastlin, ki jih vzdržujemo v skladu s certifikacijsko shemo za hmelj. Glede 

na nedorečeno sortno politiko v slovenskem hmeljarstvu imamo bazo matičnih rastlin za posamezne 

sorte po naših predvidevanjih.  

Za morebitna večja povpraševanja za posamezno sorto je potrebno bazo matičnih rastlin povečati, za 

kar je pa potrebna ena rastna sezona.  

Zato vas pozivamo, da ob resnih namerah za sajenje posamezne sorte v večjih količinah v letu 2018 

(jeseni) in 2019 (spomladi) najavite t.i. rezervacijo naročila za sadike dve leti prej. 

 


